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ABSTRAKT 

V diplomové práci je pojednáno o principu kombinované výroby elektrické a tepelné 
energie. Jsou zde uvedeny moţnosti primárních jednotek v kogeneračních systémech. 

Pozornost byla věnována hlavně primárním jednotkám s vnějším spalováním, konkrétně 
mikroturbíně. Dále jsem se zaměřila na rozdělení zdrojů zněčisťování prostředí. V České 

republice jsou tyto zdroje rozděleny podle registru zdrojů znečišťování ovzduší REZZO. 
Hlavním cílem diplomové práce bylo proměřit emisní zátěţ vybraných spalovacích zařízení 
dle REZZO 3. 

 

Klíčová slova: kogenerace, mikroturbína, emise, kombinovaná výroba elektrické a tepelné 

 energie (KVET) 

 

ABSTRACT 

This thesis treats about the principle of combined heat and power. Mentioned here are 

options of primary units in cogeneration systems.  Attention was paid mainly to primary units 
with external combustion, specifically the microturbine. Then I focused on the distribution of 
pollution sources in the environment. In the Czech Republic, these resources are divided 

according to the register of air pollution sources. The main goal of this thesis is to measure the 
burden of emissions of selected combustion device according to REZZO 3.  
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1   ÚVOD 

V současné době se energetika velmi rychle rozvíjí. Dvěma hlavními důvody jsou 
neustálé zvyšování energetických potřeb lidstva a jejich cenová dostupnost a změny ţivotního 

prostředí související s vyuţíváním energetických zdrojů. Tyto problémy jsou celosvětového 
charakteru [1].  

Fosilní paliva, která dnes zajišťují většinu naší energie, jsou neobnovitelná. 
Technologie se stále vyvíjí a fosilní paliva nejsou naším jediným nebo hlavním dlouhodobým 
energetickým zdrojem. Historie ukazuje, ţe fosilní zdroje se stále daří nalézat, těţit a vyuţívat 

tak, ţe tento proces dokonce ještě předstihuje růst spotřeby.  

Podstatnou otázkou pro lidstvo je, jestli je závislost na energetických zdrojích  

udrţitelná. Překvapivou odpovědí je, ţe v dohledné budoucnosti nám vyčerpání fosilních 
paliv nehrozí. Naše současná produkce energie je zaloţena na uhlí a ropě, surovinách 
vznikajících miliony let. Mnozí poukazují na zjevný problém, kdy k zachování naší civilizace 

spotřebujeme za pouhých několik stovek let zdroje tvořené miliony let. Měli bychom vyuţívat 
zdroje udrţitelně tak, aby naše spotřeba nebránila v jejich vyuţití ani budoucím generacím. Je 

avšak nemoţné jakkoliv vyuţívat izolované neobnovitelné zdroje tak, aby se jejich vyuţití 
zaručilo i budoucím generacím. Proto se stále více mluví o vyuţívání alternativních zdrojů 
energie. 

S vyuţitím fosilních i alternativních paliv souvisí samozřejmě také znečišťování 
ovzduší. Zdroje znečišťování ovzduší se dají rozdělit z více hledisek. Česká legislativa 

rozděluje zdroje znečišťování ovzduší na mobilní a stacionární. Cílem této diplomové práce je  
zhodnotit emisní zátěţ vybraných malých stacionárních zdrojů energie.  

Mezi tyto zdroje lze zařadit kogenerační technologie. Patří mezi jednu z 

perspektivních moţností vyuţívaní energie v místě spotřeby elektrické a tepelné energie. 
Kogenerace, tedy kombinovaná výroba elektrické energie a tepla, je všeobecně uznávána jako 

ekologicky šetrný způsob získávání energie. Sniţuje nejen zátěţ pro ţivotní prostředí, ale i 
energetickou náročnost hospodářství. Otázky týkající se kogenerace jsou v současnosti velmi 
aktuální.  
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2   KOMBINOVANÁ VÝROBA ENERGIÍ 

Kombinovaná výroba energií je společná postupná nebo současná produkce 
konečných forem energií přeměněných z primární formy v transformačních řetězcích a 

připravených k vyuţití u spotřebitele. Nejčastějšími formami koncových energií vyuţívaných 
ve spotřebě je elektrická a tepelná energie.  Taková výroba se nazývá kombinovaná výroba 

elektrické a tepelné energie nebo kogenerace.  

Systém zajišťující výrobu a dopravu elektrické a tepelné energie v poţadovaných 
parametrech spotřeby se nazývá kogenerační systém. V případě, kdy se část tepelné energie 

vyuţívá k odnímání tepla jinému médiu , jde o tzv. trigenerační systém – trigeneraci. Tento 
název se pouţívá ve smyslu přidání výroby a dodávky chladu, tedy celkově výroby tří druhů 

různých forem energie. Transformací se nedá získávat chlad, lze pouze provádět odvod tepla z 
jiné látky pomocí levotočivých tepelných oběhů. V případě trigenerace je tento tepelný oběh 
realizován v absorpčních chladicích jednotkách.  

Moţnosti vyuţití konečných energetických forem spotřebiteli jsou dány vlastnostmi 
elektrické a tepelné energie. Elektrická energie je vysoce jakostní forma energie, kterou lze 

snadno přeměňovat v jiný druh. Vyuţití tepelné energie značně závisí na jejích parametrech. 
Její další přeměna je omezena druhým termodynamickým zákonem.  

Společná transformace primárních energií na energii elektrickou a tepelnou probíhá 

v energetických jednotkách, které se nazývají nejčastěji teplárenské nebo kogenerační 
jednotky. Výroba můţe probíhat v jednom nebo ve dvou transformačních řetězcích. V případě 

pouţití dvou řetězců je celková dodávaná elektrická energie sloţena ze dvou částí. Takový 
způsob produkce je kombinovaná kogenerační jednotka. Typickým příkladem je 
kombinovaná výroba elektrické energie prostřednictvím plynového a parního oběhu 

s dodávkou tepla [1].  

2.1   Výhody kombinované výroby energií  

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie můţe vzhledem k vyuţívání 
primárního zdroje vstupujícího do transformačního řetězce výrazně přispět ke zvýšení 
účinnosti vyuţívání primárních zdrojů oproti samostatné výrobě elektrické a tepelné energie.  

Zvýšení účinnosti transformace primárních energetických zdrojů ve své podstatě vede i 
k omezení nepříznivých důsledků vyuţívání těchto zdrojů. Při vhodně navrţené konfiguraci a 

provozu kogeneračního systému mohou být i náklady na provoz menší neţ u oddělených 
systémů. 

Obecně lze výhody kombinované výroby elektrické a tepelné energie charakterizovat:  

- společnou produkcí tepelné a elektrické energie v kogeneračním systému, která vede 
ke zvýšení účinnosti vyuţití primárního pa liva 

- moţností umístění výroby blízko místa energetického vyuţití, coţ sniţuje ztráty 
vzniklé přenosem a distribucí elektrické energie  

- snadnou napojitelností  na existující a plánované technologie v různých aplikacích 

v průmyslovém, komerčním a bytovém sektoru 
- výrazným omezením krytí poţadované spotřeby z neobnovitelných energetických 

zdrojů a zvýšením podílu zdrojů neobnovitelných 
- omezením znečištění ţivotního prostředí 
- zvýšením konkurence mezi jednotlivými systémy energetického zásobování [1]. 
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2.2   Kogenerační systémy 

Kogenerační systémy zahrnující kogenerační jednotku spolu s dopravou a se spotřebou 
konečných forem energie mohou být rozčleňovány podle různých hledisek. Základní členění 

je podle pořadí vyuţívání produkovaných energií. Proto  lze tedy kogenerační systémy 
charakterizovat jako horní kogenerační systémy a dolní kogenerační systémy.  

U horních kogeneračních systémů dochází nejdříve ke získání tepelné energie 
v energetickém zařízení. Teplo o vysokých parametrech je vyuţíváno pro technologické 
procesy a poté zaváděno do energetického zařízení, kde se získává technická práce, která se 

transformuje v elektrických generátorech na elektrickou energii.  Odvedené teplo z tepelného 
oběhu je pak moţné vyuţít pro další tepelné účely nebo představuje ztráty vzniklé při 

transformaci. U tohoto typu jsou vyţadovány vyšší teploty.  

U dolního kogeneračního systému se provádí nejdříve výroba elektrické energie. 
Uţitečná tepelná energie se získává z odváděného tepla z tepelného oběhu. Horní kogenerační 

systém se vyuţívá nepoměrně méně, protoţe pro efektivní zisk technické práce v tepelných 
motorech, a tím i výrobu elektrické energie, je nutná poměrně vysoká vstupní teplota do 

tepelného oběhu.  

Kogenerační systémy mohou pracovat jako autonomní systémy slouţící pro potřeby 
spotřebitele nebo jako systémy pro dodávky energií více spotřebitelům. Lze je tedy členit 

z hlediska produkce na ty, které se vyuţívají k zajištění poţadovaného výkonu jednotlivých 
forem energie uţivatele kogeneračního systému a realizaci zisku výrobou nebo dodávkou 

uţitných forem spotřebitelům [1]. 
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3   KOGENERAČNÍ TECHNOLOGIE 

V kogeneračních jednotkách dolních kogeneračních systémů (obr. 1) se provádí 
plynulá přeměna primární energie obsaţené v palivu Qpal a přivedené do kogenerační 

jednotky na elektrickou energii E. Tepelnou energii, kterou nelze přeměnit na energii 
elektrickou nebo vzniklou při transformaci, lze uţitečně vyuţít na dodávku tepla QUV. 

Existuje mnoho způsobů jak transformovat energii obsaţenou v palivu na elektrickou 
energii při doprovodném vyuţití tepla. Tyto způsoby se nazývají kogenerační technologie.  
Kogenerační technologie lze z fyzikálního hlediska podle počtu transformací rozčleňovat do 

dvou základních skupin, kdy se přeměna energie provádí. Je to nepřímý a přímý 
způsob.

 

Obr. 1  Transformace primární energie v kogeneračních jednotkách 

Při nepřímém způsobu transformace se provádí přeměna energií prostřednictvím více 

energetických transformací. V současnosti nejvíce vyuţívaný způsob zahrnuje tři 
transformace. Nejprve je provedeno uvolnění tepelné energie obsaţené v palivu nebo 
regenerace tepelné energie z primárního zdroje, a poté je získávána technická práce A, kterou 

lze vyuţívat pro mechanický pohon spotřebičů. Mechanická energie se transformuje na 
elektrickou, u které se popřípadě ještě upravují parametry.  

U přímého způsobu se provádí přeměna energie paliva přímo na elektrickou. 
Elektrická energie se můţe rovněţ upravovat na poţadované parametry. Pouţívání 
kogeneračních technologií zaloţených na přímé přeměně energie je jedna z perspektivních 

moţností, která prochází intenzivním vývojem.  

Při obou způsobech výroby elektrické energie je prováděna přeměna energií pomocí 

transformační jednotky. Vzniklá tepelná energie se vyuţívá pro tepelnou spotřebu. Teplená 
energie, v závislosti na účelu pouţití, můţe být poţadována při různých teplotách a tlacích. 
Kogenerační technologie mohou poskytovat toto teplo přímo pomocí pracovních látek 

zúčastněných v transformačních procesech nebo prostřednictvím tepelných výměníků. Palivo 
je moţné ještě před vstupem do kogenerační jednotky upravovat na poţadované parametry, 

které jsou potřebné pro transformaci.  
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Z transformačního řetězce je patrné, ţe kogenerační jednotky jsou sloţeny z různých 
energetických zařízení, která jsou potřebná pro různou realizaci příslušné technologie 
kombinované výroby elektrické a tepelné energie. Některé technologie jsou vyuţívány uţ 

poměrně dlouho dobu, některé jsou teprve na počátku rozvoje a jejich další vývoj bude 
závislý na rozšiřování moţností uplatnění kogeneračních jednotek [1]. 

3.1   Zařízení kogenerační jednotky 

Kogenerační jednotka můţe být sloţena ze: 
- zařízení pro úpravu primárního zdroje energie  

- primární jednotky 
- zařízení pro výrobu a úpravu elektrické energie  

- zařízení pro rekuperaci tepelné energie  

Zařízení pro úpravu primárního zdroje energie upravuje parametry vstupní energie na 
hodnoty, se kterými pracuje primární jednotka. Úprava paliva můţe být zaloţena na 

poţadavku: 
- zušlechtění paliva 

- úpravy prvkového sloţení paliva  
- úpravy podmínek pro pouţití 

 

Zušlechtění paliva se provádí za účelem zvýšení energie obsaţené v objemové nebo 
hmotnostní jednotce paliva, popřípadě homogenizace paliva. Zušlechtění můţe probíhat beze 

změny skupenství paliva nebo se změnou, která se děje vţdy ve směru fázové přeměny paliva 
z pevného skupenství na kapalné a plynné anebo obráceně z plynného na kapalné.  

Zušlechťovací procesy primárních paliv bývají často prováděny dodavateli paliv. Je 

tedy moţné nakupovat takto upravené palivo provozovateli kogenerační jednotky přímo na 
trhu. Úprava paliva před samotným vstupem do kogenerační jednotky představuje dodatečné 

náklady, které musí být vynaloţeny při provozu. Úprava paliva je však velmi často nutná, aby 
bylo moţné palivo pro kogenerační jednotku pouţít.  

Úpravou prvkového sloţení se mění hodnoty obsahu jednotlivých sloţek paliva. 

Nejčastějšími úpravami jsou odstranění neţádoucích směsí a zvýšení koncentrace reagujících 
prvků. Úpravou podmínek pro pouţití se zabezpečují vhodné podmínky pro dopravu do 

kogenerační jednotky, popřípadě se vylepšují podmínky pro uvolnění energie v palivu. 

Primární jednotka kogenerační jednotky je její hlavní částí ovlivňující moţnost 
pouţití. V primární jednotce dochází k přeměně energie obsaţené v palivu nebo v pracovní 

látce tepelného oběhu na ušlechtilejší formu energie. Uvolněné nebo zbytkové teplo po 
transformaci lze uţitečně vyuţívat. Spotřebitelé vyţadují jednotlivé formy energií v určité 

kvalitě, mnoţství a v potřebném čase. Tyto parametry jsou převáţně limitovány moţnostmi 
primární jednotky v závislosti na pouţité technologii. Primární jednotkou pro jednotlivé 
způsoby transformace můţe být tepelný motor nebo palivový článek.  

Zařízení pro výrobu a úpravu elektrické energie můţe být tvořeno: 
- elektrickým generátorem 

- elektrickým kondicionérem 

Elektrický generátor přeměňuje mechanickou energii vyrobenou tepelným motorem na 
elektrickou. Parametry elektrické energie se mohou ještě dále upravovat. Záleţí na typu 

pouţitého generátoru na poţadovaných parametrech elektrické energie. Generátory mohou 
být stejnosměrné nebo střídavé. Stejnosměrné generátory pracují samostatně do elektrické 

zátěţe spotřebitele bez spolupráce s distribuční sítí elektrické energie. U jednotek menšího 
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výkonu se pouţívá asynchronní generátor, který nemá budící zařízení, je snadno připojitelný 
k elektrizační síti a jeho cena je nízká. Synchronní generátor zase umoţňuje v případě nutnosti 
provozovat dodávku elektrické energie do poţadované zátěţe bez spolupráce s vnější 

elektrizační soustavou.  

Elektrický kondicionér se poţívá u primárních jednotek v případě, kdy je nutné upravit 

parametry elektrického proudu, tj. provést změnu frekvence nebo transformaci 
stejnosměrného proudu na střídavý. Kondicionér je zařízení pracující s polovodičovými 
prvky. 

Zařízení pro rekuperaci tepelné energie transformuje odváděný tepelný výkon 
z kogenerační jednotky na poţadované parametry a formu. Nejběţnějšími teplonosnými médii 

vystupujícími z rekuperačních výměníků jsou: 
- nízkoteplotní voda o teplotě do 100 ºC  
- vysokoteplotní voda o teplotě 150-200 ºC 

- vodní pára 
- teplý vzduch [1].  

3.2   Nepřímý zpŧsob transformace energetických zdrojŧ v kogenerační           
 jednotce              

U nepřímých kogeneračních jednotek je prováděno uvolnění nebo regenerace tepelné 

energie z paliva v tepleném zdroji. V současnosti tepelné zdroje pracují na principu uvolnění 
chemické energie vázané v palivu oxidací hořlavých sloţek, na jaderné reakci nebo můţe být 

dodávána tepelná energie z obnovitelného zdroje. Zisk technické práce se dá realizovat jen 
neustále se opakujícím procesem – pravotočivým tepelným oběhem pomocí pracovní látky, 
která obíhá mezi tepelným zdrojem a tepelným motorem.  

 
 

 
 

Obr. 2  Nepřímý způsob transformace primární energie 
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Na obrázku 2 je zobrazen tepelná oběh spalovacího motoru, kde pracovní látkou je 
vzduch (spaliny). Energetická bilance se provádí pomocí energetické hranice kogenerační 
jednotky, kdy získanými energiemi jsou QUV a E, přivedená energie je QP = Qpal, ztracená 

energie je QZ. Protoţe se snaţíme v jednotlivých místech technologie rekuperovat teplo, které 
by jinak muselo být odvedeno z oběhu jako nevyuţité, můţe být QUV sloţeno z více částí. 

Pracovní látka tepelného oběhu je buď dodávána neustále nová, nebo obíhá opakovaně. Na 
základě této skutečnosti se tepelné oběhy rozdělují na otevřené a uzavřené.  

Otevřené oběhy pracují s pracovní látkou v plynném skupenství – vzdušinou. 

Uzavřené oběhy pracují s pracovní látkou, ve které dochází ke změně skupenství. Typickou 
látkou je voda a její plynná fáze – vodní pára. 

Tepelný zdroj, ve kterém dochází k uvolnění tepla, můţe být v případě, kdy je pracovní látkou 
vzdušina, součástí tepelného motoru. Jestliţe je tepelný zdroj samostatnou částí, ve které 
probíhá spalovací proces, uvolněná energie postupuje do tepelného motoru nebo je dodávána 

prostřednictvím výměníku do pracovní látky tepelného oběhu. Tepelné motory lze podle 
umístění spalovacího prostoru rozdělit na motory se spalováním vnitřním nebo vnějším [1]. 

3.3   Přímý zpŧsob transformace energetických zdrojŧ v kogenerační        
        jednotce           

Na přímé přeměně elektrické energie je zaloţena technologie palivových článků, kdy 

se provádí obrácená elektrolýza vody, která je vidět na obrázku 3a. V palivovém článku 
dochází k reakci mezi vodíkem a kyslíkem za vzniku vody.  

Chemická energie se elektrochemickou reakcí mění přímo na elektrickou. Na 
zápornou elektrodu (obrázek 3b), které říkáme palivová, se přivádí aktivní látka. Ta zde 
oxiduje a její atomy se zbavují, často za přispění katalyzátoru, jednoho nebo několika 

elektronů z valenční sféry atomů paliva. Uvolněné elektrony představující elektrický proud se 
vnějším obvodem pohybují ke kladné elektrodě. Na kladné elektrodě, kam se přivádí 

okysličovadlo, naopak probíhá redukce za současné reakce s kladnými ionty, které k ní 
pronikají elektrolytem. Náboj na elektrodách vytvoří potenciálový rozdíl mezi elektrodami, 
který se nazývá elektrodový potenciál. Energetickou bilanci transformačního procesu lze 

provést prostřednictvím energetické hranice, přes kterou vstupují a vystupují jednotlivé 
energie, nebo pomocí Faradayových zákonů. Zisk elektrické energie je úměrný napětí článku 

a jeho proudové zatíţitelnosti. Všechny palivové články pracují na obdobném principu [1]. 
                                          

 
a)                                                                b) 
Obr. 3  Přímý způsob transformace primární energie 
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4   PALIVA PRO KOMBINOVANOU VÝROBU ELEKTRICKÉ    

     A TEPELNÉ ENERGIE 

Druh paliva, jeho dostupnost, podmínky oxidace, cena, náklady, spojené s dopravou a 
skladováním, nutnost úpravy, likvidace nespalitelných sloţek atd. představují velké mnoţství 
úkolů souvisejících s moţností pouţití paliva pro kogenerační jednotku, které je nutno řešit.  

Výběr paliva je značně ovlivněn druhem pouţité kogenerační technologie, technickými, 
provozními, ekonomickými a ekologickými poţadavky, které jsou kladené na provoz 

kogenerační jednotky. Správné zhodnocení parametrů paliva je důleţité ve vyhodnocení 
moţností instalace a provozu kogenerační jednotky [1]. 

4.1   Rozdělení paliv 

Paliva jsou pro účely jejich energetické spotřeby speciálně produkována z primárních 
zdrojů, a to buď přímo, nebo prostřednictvím energetických výrobních řetězců. Mohou 

vznikat rovněţ vyuţíváním odpadních surovin z jiných výrobních řetězců – druhotné zdroje.  
V obou případech mohou procházet před vyuţitím zušlechťovacími proces, které zvyšují 
jejich energetický obsah, dopravní schopnosti, chemické sloţení, tj. mění se parametry – 

jakostní ukazatele paliva. Členění paliv se provádí mnoha způsoby. Je prováděno na základě 
jejich fyzikálních vlastností, původu vzniku, energetického obsahu, vlivu na ţivotní prostředí 

apod. S ohledem na vyuţití paliva pro kogenerační jednotky je důleţité rozdělení podle: 
- typu paliva 
- druhu paliva 

- dostupnosti 

Typ paliva respektuje původ vzniku a rozděluje paliva na fosilní paliva, biopaliva, 

alternativní paliva.  
Fosilní paliva jsou nerostné suroviny organického původu s vysokým energetickým obsahem 
-  uhlí, ropa, zemní plyn, které vznikaly v období prvohor a druhohor přeměnou odumřelých 

organizmů za nepřístupu vzduchu.  

Biopaliva se získávají z biomasy, coţ  je organická hmota rostlinného a ţivočišného 

původu. Paliva rostlinného původu vzniklá fotosyntézou se nazývají fyto-paliva. Biopaliva 
vznikají i energetickým vyuţitím druhotných zdrojů vznikajíc í např. v potravinovém 
výrobním řetězci či v zemědělství. Fyto-paliva mají energetický obsah v hmotnostní jednotce 

přibliţně stejný jako fosilní paliva, ale v objemové jednotce značně niţší. Protoţe obsahuje 
velké mnoţství vody, je jejich výhřevnost značně proměnlivá. 

Alternativní paliva – např. vodík – jsou ve stadiu ověřování moţnosti  vyuţití. Snahou 
je získat palivo v dostatečném mnoţství z výkonného zdroje bez velkého vlivu na ţivotní 
prostředí. K výrobě takovýchto paliv je nutná poměrně velká dodávka energie do 

zušlechťovacího řetězce, která můţe přesáhnout vlastní energetický zisk z paliva. Z důvodu 
vysokých výrobních nákladů nepatří zatím ke komerčně běţně pouţívaným palivům.  

Druh paliva respektuje základní fyzikální vlastnosti látek – skupenství. Paliva lze tak 
rozčlenit na tuhá, kapalná, plynná. Pevná paliva mají malý energetický obsah, takţe pro zisk 
poţadovaného mnoţství energie je zapotřebí velký objem paliva. Dále obsahují velké 

procento neoxidačních příměsí a látek, které znečišťují ţivotní prostředí, proto je nutné 
počítat s vyřešením problému odvodu těchto zbytků ze spalovacího prostoru, ukládáním, 

popřípadě s jejich dalším vyuţitím, coţ je doprovázeno zvýšením nákladů na provoz 
kogenerační jednotky. Produkce povrchovou těţbou probíhá na velkých plochách a náklady 
těţby jsou relativně nízké. Náklady na dopravu a manipulaci narůstají se vzdáleností [1]. 
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Za tuhá paliva lze povaţovat: 
- černé uhlí a paliva z něj vyráběná – brikety, koks a další produkty 
- hnědé uhlí a paliva z něj vyráběná – brikety, polokoks a další produkty 

- rašelinové brikety nebo palivová rašelina  
- přírodní kusové dříví a zbytkové produkty při těţbě  

- přírodní nekusové dřevo i ve formě briket, štěpky, pilin, nebo dalších produktů 
- biomasu 

Kapalná paliva mají vysoký energetický obsah. Při jejich optimálním spalování vzniká 

podstatně méně emisí neţ při spalování pevných paliv. Cena kapalných fosilních paliv je 
v ČR přibliţně stejná jako ve světě a nedá se předpokládat v blízké budoucnosti dramatický 

nárůst cen. Mají vysoké uţitné vlastnosti a potřebují k dokonalému spálení pouze minimální 
přebytek vzduchu. Jejich nároky a poţadavky na bezpečnost při skladování a manipulaci jsou 
vysoké, zvláště v případě, kdy mají nízkou teplotu vznícení, a lze je klasifikovat jako 

nebezpečné hořlaviny.  

Za kapalná paliva se povaţují: 

- kapalné produkty zpracování zemního plynu 
- plynový olej 
- střední olej 

- těţký ropný olej 
- methanol nebo ethanol a jiné čisté kapalné uhlovodíky 

- kapalné produkty zpracování uhlí, ropy a oleje – syntetické oleje a dehtové oleje  

Tyto základní druhy se dají ještě upravovat. Kapalná paliva mají svá obchodní 
pojmenování benziny, nafta, bionafta, topné oleje, zkapalněný zemní plyn, zkapalněný propan 

– butan. Plynná paliva umoţňují dokonalé promísení vzduchu a plynu před spalováním. 
Snadná regulace zbraňuje vzniku emisí pevných nespálených částic ve formě sazí. Fosilní 
plynná paliva prakticky neobsahují sloučeniny síry a neobsahují ţádné sloučeniny dusíku.  

Plynná fyto - paliva je nutno před spálením upravovat, aby neobsahovala.nepřípustné 
mnoţství emisních prvků. Sloţení hořlaviny paliva ve formě uhlovodíků je u plynných paliv 

nejvýhodnější. Parametry plynných paliv jsou závislé na stavových podmínkách. Za 
jmenovité parametry se povaţují hodnoty při jmenovitých stavových podmínkách [1]. 

Mezi plynná paliva řadíme: 

- plynné produkty zpracování zemního plynu, uhlí, ropy a oleje  
- zemní plyn, propan či butan nebo jejich směs a jiné čisté plynné uhlovodíky 

- koksárenský plyn, degazační plyn, vysokopecní plyn, konvertorový plyn, bioplyn, 
plyn z rafinerií atd. 

Tabulka 1  Přehled výhřevností vybraných paliv  

Tuhá paliva Qi 

[MJ.kg-1] 

Kapalná paliva Qi 

[MJ.kg-1] 

Plynná paliva Qi 

[MJ.m-3] 

Černé uhlí 26 Etanol 27 Zemní plyn 34 

Hnědé uhlí 17 Metanol 21 Koksárenský plyn 15 

Rašelinové brikety 16 Těţký topný olej 40 Vysokopecní plyn 4 

Kusové dřevo  14 Lehký topný olej 41 Bioplyn 22 

Dřevní štěpka 13 Propan 46 Propan 93 

 Butan 47 Butan 123 

Plynový olej 40  
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4.2   Tepelný oběh v kogenerační jednotce 

Spalovací proces paliv probíhá při tlaku blíţícímu se atmosférickému nebo vyšším. 
Tepelná energie chemicky vázaná v palivu se uvolňuje přímo v kogenerační jednotce nebo 

v samostatném tepelném zdroji. Atmosférické spalování lze pouţít pro kogenerační jednotku 
s vnějším spalováním pouţívající tepelný výměník pro předávku tepla do kogenerační 

jednotky. 

Pracovní látka procházející kogenerační jednotkou musí splňovat určité poţadavky. 
Tyto poţadavky mohou být technického charakteru nebo ekonomické. V případě, ţe pracovní 

látkou kogenerační jednotky jsou spaliny vzniklé oxidací paliva, musí být jakostní ukazatele 
paliva vysoké. S ohledem na moţnosti poškození, sníţení spolehlivosti a ţivotnosti 

kogenerační jednotky nesmí pracovní látka obsahovat velké mnoţství znečišťujících příměsí. 
Environmentální poţadavky vyţadující dodrţení emisních limitů mohou znamenat 
předúpravu paliva nebo úpravu spalin. 

V případě, ţe je teplo do kogenerační jednotky dodáváno prostřednictvím výměníku, 
prochází přes kogenerační jednotku oddělená pracovní látka tepelného oběhu ve formě par.  

Uvolnění tepla probíhá v samostatné spalovací komoře a poţadavky na kvalitu paliva mohou 
být niţší, coţ umoţňuje spalování tuhých paliv. Environmentální poţadavky na paliva mohou 
ale vyţadovat úpravu spalin před jejich odvodem do atmosféry.  

Druh pouţité primární jednotky v oběhu má tedy značný vliv na moţnost pouţití paliva a jeho 
úpravu. Např. při přímé oxidaci pevných paliv nelze pouţívat stejnou oxidační látku jako 

pracovní látku tepelného oběhu [1]. 
 
 

 
 

 
 
 

 



12 

 

5   PRIMÁRNÍ JEDNOTKY KOGENERAČNÍCH SOUSTROJÍ 

Primární jednotka je nejdůleţitější částí kogenerační jednotky. V primární jednotce 
probíhá transformace primární energie přivedené do kogenerační jednotky na energii 

elektrickou.Typ primární jednotky je dán typem pouţité kogenerační technologie. Hodnocení 
primární jednotky se provádí podle stejných zásad jako hodnocení celé kogenerační jednotky.  

Primární jednotka má největší vliv na hodnotu parametrů kogenerační jednotky.  

5.1   Primární jednotky s přímou transformací 

Přímé primární jednotky (palivové články) je moţno rozdělit podle: 
- pouţitého elektrolytu 
- typu iontové vodivosti 

- pracovní teploty. 

Podle elektrolytu se v současné době rozdělují palivové články na pět typů, kterými 

jsou: 
- alkalické články 
- články s tuhými polymery 

- články s kyselinou fosforečnou 
- články s roztavenými uhličitany 

- články s tuhými oxidy. 

Elektronová vodivost můţe být kationtová nebo aniontová. Kationtová vodivost je 
způsobena průchodem protonů přes elektrolyt. Články zaloţené na protonové vodivosti 

vytváří vodu na katodě. Aniontová vodivost vzniká průchodem aniontů přes elektrolyt. 
Z těchto článků vzniká voda na anodě.  

Pracovní teplota rozděluje články na studené a teplé. Studené pracovní články pracují 

při teplotě blízké okolí. Palivové články, které mají nízkou pracovní teplotu, potřebují 
k vytvoření reakce katalyzátor. Teplé pracují při teplotách do 1000 ºC. 

Přímá přeměna energie obsaţené v palivu pomocí palivových článků je v současnosti 
intenzivně vyvíjena. Palivové články nabízejí velký potenciál. Jsou to ekologické a vysoce 
účinné primární jednotky. Lze předpokládat, ţe palivový článek se v budoucnosti stane 

nejrozšířenější primární jednotkou pro kogenerační jednotku. Protoţe náklady na výzkum a 
ověření provozu palivového článku jsou vysoké, provádějí se pouze v renomovaných velkých 

světových firmách, které předpokládají jejich brzké široké komerční vyuţití nejen jako 
stacionární primární jednotka, ale hlavně v dopravě. 

Jednotlivé typy palivových článků s různou iontovou vodivostí a s různými 

pracovními teplotami mají tři společné základní části: 
- palivový článek 

- palivový procesor 
- zařízení pro úpravu elektrického proudu. 

Palivový článek je základním prvkem primární jednotky určujícím moţnost jejího 

uplatnění. Kaţdý článek pracuje při optimální provozní teplotě, která je dána rovnováhou 
mezi iontovou vodivostí a stabilitou komponent palivového článku.  

Palivové články se spojují do palivových bloků tak, aby bylo dosaţeno potřebného výkonu 
odcházejícího do elektrického kondicionéru. V jedné jednotce je obsaţeno několik tisíc 
palivových článků o ploše 0,1-1 m2. Často se pod pojmem palivový článek předpokládá 

jednotka spojených samostatných palivových článků [1]. 
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Palivový procesor provádí přeměnu vstupního paliva na vodíkové palivo. Kogenerační 
jednotky pracují s palivy, která jsou dostupná na trhu nebo s palivy, která se speciálně 
připravují, popřípadě vznikají v důsledku jiné výrobní činnosti. Protoţe vodík není běţně 

dostupný ve formě komerčního paliva, je nutné ho pro kogenerační jednotku přímo vyrábět 
z jiných komerčních paliv. To má za následek zvýšení investičních a provozních nákladů a 

pokles účinnosti vyuţití vstupní formy paliva do kogenerační jednotky. Pro reformování 
paliva je moţno vyuţívat tři postupy: 

- parní 

- oxidační 
- autotermický 

Postupy se od sebe liší zdrojem kyslíku, který se pouţívá pro navázání uhlíku 
obsaţeného v uhlovodíkatých palivech, a tepelnou bilancí chemického procesu. U parního 
reformátoru je chemická reakce vysoce endotermní a vyţaduje značné mnoţství tepelné 

energie. Probíhá při teplotách 760-980 ºC.  

Oxidační reformátor pouţívá pro reformování paliva kyslík. Chemická nekatalytická 

oxidační reakce probíhá v proudu kyslíku v prostředí obsahujícím vodní páru při teplotách 
1300-1500 ºC a je exotermická. Průběh reakce není závislý na tlaku. Dochází k částečnému 
spálení primárního paliva vstupujícího do kogenerační jednotky.  

Vzhledem k tomu, ţe výtěţnost je zde podstatně niţší, pouţívají se tyto reakce především pro 
konverzi tekutých paliv.  

Autotermický reformátor je kombinací obou předcházejících. Reformátor pracuje 
přibliţně kolem nulového bodu tepelně energetické bilance, tj. při reakci nevzniká tepelná 
energie, ani není nutná dodávka tepla.  

Palivové články mohou pracovat i s vnitřním reformováním, které se provádí v samotném 
palivovém článku.  Vyuţívá se skutečnosti, ţe reformátor je endotermní katalyzátor a palivový 
článek je exotermický oxidátor.  

Tento palivový článek je ale komplikovanější oproti palivovému článku pracujícím 
s čistým vodíkem a je rovněţ náročnější na provoz. Vnějších zařízení je však méně, a tím se 

stává článek kompaktnější a vhodný pro některé typy energetického zásobení.  
Zpracování paliva závisí jak na typu paliva, tak na technologii samotného článku. 
Technologie článku vymezuje, které sloţky jsou v palivu ţádoucí a které nikoli. Tak například 

u článků s kyselinou fosforečnou se v palivu vyţaduje vysoký obsah vodíku, zatímco obsah 
CO by neměl přesáhnout 5 %. Vysokoteplotní články jsou naopak schopny oxid uhelnatý 

vznikající během pracovních reakcí dále vyuţívat. Současně jsou schopny vyuţívat i methan. 
Znečištění paliva jinými přísadami je rovněţ limitováno, a proto ovlivňuje průběh čistícího 
procesu [1]. 

5.2   Primární jednotky s vnitřním spalováním 

U motorů s vnitřním spalováním dochází v pracovním prostoru motoru k oxidaci 

paliva, a tím k uvolnění tepelné energie. Přeměna tepelné energie na mechanickou energii 
probíhá s rychlými časovými konstantami a rovněţ tak změna zátěţe můţe probíhat rychle.  

Skupinu těchto motorů tvoří pístové spalovací motory, které přímočarý pohyb pístů převádí 
pomocí klikového mechanismu na pohyb rotační. Do válcové spalovací komory se nasává 
vzduch spolu s palivem, nebo se do něj palivo vstřikuje. Tato směs se stlačí pístem a zapálí. 

Expanzí plynu je píst vrácen do původní pozice. Přívod tepelné energie do oběhu není 
rovnoměrný, ale nárazový díky přerušovanému zapalování paliva.  
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Pístové spalovací motory jsou široce vyuţívané tepelné motory nejen jako primární 
jednotky kogeneračních systémů a soustrojí pro výrobu elektrické energie, ale především 
v dopravě a pro pohon strojních zařízení. V posledních desetiletích bylo v konstruování 

spalovacích motorů dosaţeno značného pokroku podmíněného zejména ekonomickými a 
ekologickými poţadavky. Rovněţ tak vyuţití výpočetní techniky umoţnilo zlepšit 

navrhování, řízení a sledování spalovacího motoru i vyhodnocování jejich provozu. Spalovací 
motory se dělí podle způsobu zapalování paliva, typu pouţitého paliva, počtu rovnoměrných 
pohybů pouţitých pro tepelný oběh, počtu a způsobu řazení válců, způsobu úpravy 

spalovacího vzduchu a rychlosti otáčení hřídele. 

Kogenerační jednotky se spalovacími motory mají výkonové rozmezí od 10 kW do 5 

MW a je moţné pouţít i jednotky větších výkonů. Ty se ale většinou nevyuţívají, protoţe se 
umisťují v místě spotřeby tepla a neslouţí pro jeho prodej.  
Spalovací motory mohou vyuţívat kapalná nebo plynná paliva. Záţehové motory pracují 

převáţně s plynnými palivy, z nichţ převládá zemní plyn. Mohou ale spalovat i propan-butan, 
skládkový plyn a další plyny. Vznětové motory pracují s kapalnými palivy jako je nafta, těţký 

olej nebo jsou duální s plynem jako hlavním palivem.  

Hlavními emisními produkty jsou oxidy NOx, CO, CO2 a prchavé organické látky. 
Výskyt ostatních znečišťujících látek (SOx a tuhé částice) je závislý na typu pouţitého paliva. 

U kapalného paliva je vyšší. Emisní parametry spalovacích motorů běţných provedení jsou 
uvedeny v tabulce 2 [1]. 

Tabulka 2  Emisní parametry spalovacích motorů 

Emisní parametry  Jednotka 1 2 3 4 

 

5 

Typ směsi [-] obohacená chudá chudá chudá chudá 

NOx [kg.MWh-1] 21,2 2,31 1,22 0,68 0,68 

CO2 [kg.MWh-1] 0,61 0,59 0,72 0,58 0,49 

CO [kg.MWh-1] 15,2 2,1 3,6 3,8 2,9 

Uhlík [kg.MWh-1] 171 168 151 149 128 

5.3   Primární jednotky s vnějším spalováním 

Mezi tyto primární jednotky patří například parní turbíny, plynové turbíny a 
mikroturbíny. Tyto mechanické pohony mohou být zajímavé i v kombinaci s bioplynem, 

bioolejem, metanolem, etanolem, a řepkovým olejem v prostředí, kde tato paliva vznikají a 
jsou ekonomicky dostupné.  

5.3.1   Parní turbíny 

Parní turbíny jsou vyuţívány jako primární jednotky pro průmyslové kogenerační 

systémy uţ velmi dlouhou dobu. Tepelný oběh vyuţívaný parní turbínou se nazývá Rankinův 
oběh. Tepelná energie se uvolňuje ve spalovací komoře parního generátoru nebo se přivádí 

z jiného tepelného oběhu, popřípadě  z jiného zdroje. Tato energie se předává vodě o vysokém 
tlaku vytvořeném čerpadlem, čímţ dochází v parním generátoru ke změně jejího skupenství 
na páru. 

Parametry vstupní páry jsou závislé na pouţité teplotě. V případě niţších teplot je 
moţné vyrobit pouze sytou páru. Při pouţití vysokých teplot lze získat aţ vysoce přehřátou 

páru. Vyrobená pára expanduje v parní turbíně, čímţ se získává technická práce. Výstupní 
pára vstupuje buď do kondenzátoru, nebo do tepelného výměníku, přičemţ můţe do tepelné 



15 

 

spotřeby vstupovat veškeré mnoţství páry jdoucí přes turbínu. Poţadavky na kvalitu uţitečně 
vyuţívaného tepla určují hodnotu tlaku, při kterém se provádí odběr tepla.  S ohledem na 
místo odběru tepelné energie pro dodávku tepla a mnoţství páry podílející se na výrobě 

elektrické energie a tepla se dají systémy s parními turbínami rozdělit na protitlaké a 
kondenzační. 

Protitlaké turbíny vyuţívají pro dodávku tepla veškeré mnoţství páry pouţité pro zisk 
technické práce. Teplo je odebíráno na výstupu z turbíny. Dodávaná tepelná energie má nízké 
parametry. Čím vyšší jsou poţadavky na teplotu tepleného odběru, tím vyšší musí být 

výstupní teplota, a tím se sniţuje účinnost přeměny na elektrickou energii. Celkové vyuţití 
paliva je vysoké, ale zisk elektrické energie je nízký. Poměr elektrického a tepelného výkonu 

je rovněţ nízký.  

V případě, kdy je vyţadováno teplo na vyšších teplotách, je nutné pouţít kombinaci 
s odběrovou turbínou, coţ dále sniţuje elektrickou výrobu. Oba druhy energií lze získávat 

pouze společně, nelze provádět výrobu elektrické energie bez dodávky tepla. Jednotky, které 
se pouţívají, mají velké jmenovité výkony.Zmíněné uspořádání je vhodné hlavně pro 

centralizovaný systém nebo pro spotřebitele s velkou spotřebou tepelné energie. V důsledku 
vysokých investičních nákladů je poţadováno vysoké vyuţití jednotky.  

U kondenzačních turbín se preferuje výroba elektrické energie. Kondenzátor 

způsobuje nízkou hodnotu teploty pracovní látky tepelného oběhu. Čistě kondenzační turbíny 
pracují hlavně jako zdroje elektrické energie. Kondenzační teplo je z oběhu odváděno při 

teplotě okolí, a tím je dosaţena velmi nízká hodnota výstupního tlaku z turbíny. Dosahuje se 
tak maximalizace zisku elektrické energie. Odváděné teplo se však v důsledku nízké teploty 
nedá uţitečně vyuţít. Dodávka tepla se můţe realizovat odběrem páry z turbíny v průběhu její 

expanze, popřípadě odběrem přímo na výstupu z parního generátoru. Na rozdíl od 
protitlakách turbín se odstraňuje vzájemná závislost mezi odběrem tepelné a elektrické 
energie. Hodnota poměru elektrické energie a tepla je menší neţ u čistě protitlaké turbíny.  

Pouţívané výkony jsou vysoké. Jednotky jsou vhodné zejména pro výrobce elektrické 
energie, pro které je dodávka tepla vedlejším produktem.  

Na obrázku 4 je jako příklad uvedena parní turbína typu ŠKODA MTD 30CE, která je vhodná 
pro průmyslové vyuţití. Můţe být kondenzační nebo protitlaká s moţností aplikace 
regulovaných odběrů páry [1]. 

 
 

Obr. 4  Parní turbína 50 MW typu ŠKODA MTD 30CE [2] 
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5.3.2   Organický Rankinŧv cyklus 

Organický Rankinův cyklus má tepelný oběh principiálně shodný s Rankinovým 

oběhem pro parní turbínu. Rozdíl spočívá v pouţití jiné pracovní látky (organické 
sloučeniny), která má vhodné vlastnosti. Organické látky je vhodné pouţívat při nízkých 

teplotách dosahovaných tepelným zdrojem nebo při pouţití nízkých výkonů.  

Nízké teploty na vstupu do tepelného motoru znamenají nízkou účinnost transformace 
primárního zdroje na technickou práci, coţ vyplývá ze vztahu pro účinnost Carnotova oběhu. 

Pro zvýšení teploty se u parogenerátorů pouţívají předhříváky. Dále je nutné pouţívat 
předhříváky proto, aby se pára po expanzi nedostávala do oblasti značně vlhké páry, čímţ by 

neúměrně narůstaly ztráty brzděním rychlostního proudu vytvořeného v dýzách turbíny.  

Přestup tepla do předehřívacích sekcí není výhodný. Ideální přestup by měl probíhat 
pod kritickým bodem pracovní látky při konstantní teplotě a měl by být horizontální. Expanze 

v tepelném motoru by měla probíhat na mez suché páry a měla by stejně jako přívod tepla pro 
ohřev na bod varu být vertikální.  

Při nízkých výkonech turbín je nevýhodné pouţívat vysoké rychlosti otáčení a dělení 
expanze v turbíně do tlakových stupňů, protoţe je to ekonomicky nákladné a také neúměrně 
narůstají ztráty. Poměr rychlosti otáčení lopatek k rychlosti proudění par musí být přibliţně 

konstantní. Rychlostní proud vznikající v tryskách turbíny je nepřímo úměrný druhé mocnině 
molekulární hmotnosti pracovní látky tepelného oběhu. Voda má malou molekulární 

hmotnost, čímţ vznikají velké rychlosti, a je proto nutné pouţívat vícenásobnou expanzi 
v turbíně a vysoké rychlosti otáčení.  

Organický Rankinův cyklus pouţívá organické látky, u kterých se entropie 

nasycených par zvyšuje s teplotou. Výhodou pro tyto látky je, ţe expanze nasycených par 
probíhající v tepelném motoru se nedostává do oblasti mokrých par a dále, ţe tyto látky mají 

vysokou molovou hmotnost. I při nízkých teplotách se udrţí v kapalném stavu při značně 
niţším tlaku neţ voda. Nejčastěji pouţívané uhlovodíky jsou fluid uhlovodíky, toluen nebo 
silikonové látky. Dříve se také hodně vyuţívaly látky pouţívané v chladírenské technice.  

Po expanzi v turbíně je zbylá část tepla přehřáté páry organické látky o nízkém tlaku 
regenerována zpět do tepelného oběhu pomocí regenerátoru. V kondenzátoru je látce 

odebíráno výparné teplo, které je uţitečně vyuţíváno. Pokud je jako primární zdroj pouţit 
spalovací proces o nízkých teplotách nebo teplo z obnovitelných primárních zdrojů, je 
uvolněná tepelná energie přiváděna do primární jednotky pomocí vloţeného tepelného okruhu 

[1].  
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Obr. 5  Kogenerační jednotka s ORC 

Kogenerační jednotky s ORC (obrázek 5) reprezentují ekonomicky zajímavou 
technologii pro kombinovanou decentralizovanou výrobu tepla a elektrické energie z 

biomasy. V obecné rovině se jedná o jednu z moţných variant vyuţití energie z biomasy jako 
obnovitelného zdroje energie. Spaliny vzniklé hořením biomasy proudí z prostoru ohniště 
kotle do speciálního dvoudílného výměníku. Tam předávají fyzické teplo oleji, který cirkuluje 

ve vloţeném okruhu a představuje tepelný zdroj vlastního okruhu ORC.  

Teplo je v tandemu výměníků předáváno pracovní látce, která se ohřívá a odpařuje. Je 

generována sytá pára, která je vedena do axiální turbíny, kde expanduje na výstupní tlak do  
oblasti přehřáté páry. Výstupní příruba turbíny je přímo spojena s rekuperátorem. Ten předává 
fyzické teplo odebrané přehřáté páře na stranu kapalné fáze (systém s vnitřní rekuperací). 

Tímto opatřením se zvyšuje stupeň konverze tepelné energie na elektrickou. Následuje 
kondenzátor ve kterém dochází k fázové změně pracovního média z plynné na kapalnou fázi. 

Získané teplo je vodním okruhem odváděno a vyuţíváno k vytápění [3]. 

5.3.3   Plynové turbíny 

Plynové turbíny jsou nejrozšířenějším typem primární jednotky kogeneračních 
systémů. Tepelný oběh, se kterým pracují plynové turbíny se nazývá Braytonův cyklus. 

Pracovní látkou tepelného oběhu je vzduch, který je nejdříve stlačován kompresorem, ve 
spalovací komoře je mu při spalování paliva dodávána tepelná energie, v turbíně pak dochází 

k tlakové expanzi. Část vyrobené technické práce je pouţita na pohon kompresoru a zbytek 
lze pouţít na výrobu elektrické energie nebo na pohon čerpadel, kompresorů, ventilátorů 
apod. 

Spalovací komora je zařazena bezprostředně před tepelným motorem a nelze z ní 
provádět odvod tepla by-passem přímo pro spotřebitele. Z hlediska kogeneračního systému se 

tedy jedná o čistě sériové zapojení mezi výrobou elektrické a dodávkou tepelné energie.  
Vstupní a výstupní teploty tepelného motoru jsou vysoké, coţ zapříčiňuje větší nároky na  
pouţité materiály. Jsou méně náročné na instalaci oproti parním turbínám a jsou více 

kompaktnější – modulární jednotky [1]. 
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5.3.4   Stirlingŧv motor 

Na obrázku 6 a 7  je Stirlingův motor, coţ je pístový motor s vnějším spalováním, ve 

kterém se uvolněná tepelná energie předává pracovní látce tepelného oběhu. Nejčastěji je to 
helium, vzduch, dusík nebo CO2. Látka je střídavě stlačována ve studeném válci a expanduje 

v horkém válci. Teplo je přiváděno do okruhu z vnějšího zdroje přes tepelný výměník. Teplo, 
které není přeměněno na technickou práci hřídele, je odváděno chladící vodou ve studeném 
tepelném výměníku. Plyn se přenáší z horké zóny do chladiče a zpět pomocí regenerátoru.  

Stirlingův motor nemá explozivní spalování jako mají spalovací motory, a proto 
nemusí mít zapalovací zařízení, ventilový rozvod atd. Z hlediska konstrukčního provedení se 

vyrábějí následující typy Stirlingova motoru: 
- alfa – dva válce osově souměrné  
- beta – dva písty v jednom válci 

- gama – dva válce osově souměrné 

Odebírané teplo má parametry závislé na typu pouţitého paliva. Nejčastěji se vyuţívá 

pro ohřev uţitkové vody a otop. S ohledem na efektivní vyuţívání Stirlingova motoru pro 
kogenerační jednotku je varianta odvodu tepla pro spotřebu přímo z tepelného zdroje, tj. 
mimo motor, nepříznivá. Podobně jako u pístových motorů s vnitřním spalováním se vyuţívá 

propojování výměníků dodávajících teplo pro spotřebu pomocí kaskádového zapojení.  

Tepelná energie pro Stirlingův motor můţe být získávána oxidací paliv. Obecně lze 

pouţít jakékoliv palivo, ale z ekonomického hlediska je vhodné pouţívat málo kvalitní paliva, 
hlavně biomasy. Záleţí na účelu, k jakému bude primární jednotka vyuţívána. Kvalitnější 
paliva umoţňují rychlejší start studené jednotky na jmenovité parametry. Druhou moţností 

jak získat teplo je jeho dodávka z jiných tepelných zdrojů. Vyuţívá se zbytkové teplo 
z technologických procesů nebo z jiného transformačního řetězce. V tomto případě odpadá 

spalování, které je nahrazeno přívodem tepelné energie [1]. 

                       
 

Obr. 6  Schéma se Stirlingovým motorem [1]        Obr. 7  Vzorek Stirlingova motoru TEDOM 

Jednou ze společností zabývající se vývojem Stirlingova motoru je firma TEDOM 

s.r.o. V roce 2001 padlo ve firmě rozhodnutí zahájit vývoj kogenerační jednotky na bázi 
Stirlingova motoru. Práce na vývoji byly zahájeny na počátku roku 2002. V letech 2002 a 
2003 byly vývoj prováděn částečně za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci 

projektu s názvem „Výzkum a vývoj zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a 
tepla ve výkonové třídě mikrokogenerace na bázi Stirlingova motoru s moţností spalování 

biomasy“. V dnešní době probíhá vývoj jiţ za vlastního financování a celkové náklady 
projektu značně přesáhly 40 miliónů Kč. V průběhu prací byl několikrát přehodnocen původní 
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účel nasazení motorů. V roce 2008 bylo rozhodnuto, ţe první komerční verzí motoru bude 
solární jednotka s výkonem 10 kWe [4]. 

5.4   Porovnání primárních jednotek 

Jedny z hlavních faktorů pro volbu typu kogenerační jednotky jsou uvedeny v tabulce 
3. Ve většině případů je volba závislá na poţadavcích spotřeby, coţ ovlivňuje i ostatní části 

zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie.  

Tabulka 3  Parametry primárních jednotek pro kogenerační jednotky 

Typ primární jednotky  Elektrický výkon 

[MW] 

Celková účinnost 

[%] 

Palivové články 0,04-50 85-90 

Parní turbína 0,5-100 60-85 

Organický Rankinův 
cyklus 

0,3-1,8 65-85 

Plynová turbína 0,1-100 60-80 

Mikroturbína 0,025-0,25 65-85 

Stirlingův motor 0,003-1,5 60-80 

 

Současné tendence k úspoře energií a ke sniţování emisí dávají předpoklady k rozvoji 
mikrokogenerace. Zde můţe dojít k masovějšímu vyuţívání Stirlingova motoru, podaří- li se 

sníţit jeho výrobní náklady a tím i cenu konečného zařízení. Je zřejmé, ţe spalovací motor při 
pouţití pro kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie, a to především pro malou 
kogeneraci, bude mít i nadále výsadní postavení. Vyplývá to ze zřejmé snahy výrobců 

spalovacích motorů o odstraňování negativních rozdílů mezi spalovacími motory a ostatními 
technologiemi.  Jedná se především o sniţování provozních nákladů prodluţováním 
servisních intervalů a sniţování emisí škodlivých látek.  

Velkým konkurentem pro spalovací motory můţe být palivový článek. Na odborných 
výstavách je jiţ mnoho let věnována prezentaci vyuţití palivových článků velká pozornost. 

Mezi výhody palivových článků patří nízké emise, nízký hluk, vysoká účinnost v celém 
pásmu zatíţení modulární jednotky, krátká doba výstavby atd. Skutečnému vyuţití však stále 
zatím brání vysoké pořizovací náklady [5].  

Mezi primární jednotky s vnějším spalováním patří také mikroturbíny. Mikroturbíny 
jsou plynové turbíny malého výkonu, které pracují při vysokých otáčkách. Pracují 

s Braytonovým oběhem stejně jako velké plynový turbíny. Tlakový poměr u mikroturbín je 
větší, vstupní teploty vyšší a teplota vzduchu do kompresoru je co nejniţší. Mezi výhody 
mikroturbín patří vysoká spolehlivost v důsledku malého počtu pohybujících se částí, 

jednoduchá instalace, nízké náklady na údrţbu, malé rozměry, malá hmotnost, přijatelná 
výška hluku, vysoká teplota spalin pro tepelné vyuţití, přijatelná kvalita energií. Snad jedinou 

nevýhodou jsou zatím náklady na pořízení. Mikroturbínám je dále věnována podrobněji nová 
kapitola [1]. 
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6   MIKROTURBÍNY 

Mikroturbíny jsou plynové turbíny, které pracují při vysokých otáčkách. Protoţe se 
mikroturbíny pohybují rychlostí kolem 100000  ot/min, musí být pouţit vysokofrekvenční 

generátor s následnou úpravou parametrů elektrické energie. Lze vyuţít také dvouhřídelové 
uspořádání, kdy na jednom hřídeli je kompresor o vysokých otáčkách a na druhé hřídeli 

turbína s generátorem [1]. 

6.1   Mechanický princip mikrotrubín 

Mikroturbíny představují zcela novou generaci spalovacích turbín, s jinou aplikační i 
výrobní filosofií. Jednou z novinek proti dosavadním, větším turbinám je pouţití nových 
vysokorychlostních generátorů. Rotor generátoru je uzpůsoben vysokým otáčkám, které jsou 

pro turbíny typické. Proto není nutné pouţívat převodovku. To znamená, ţe odpadá průběţná 
kontrola stavu oleje a jeho doplňování i výměny. Protoţe tedy nehrozí úkapy oleje, ani ho 

není nutné po výměně likvidovat, je toto řešení velmi ekologické, provozně jednoduché a 
bezproblémové, tedy i provozně levné. Soustrojí bez převodovky je podstatně kratší a lehčí. 
Stator zřejmě zhruba odpovídá běţnému statoru pomaluběţného generátoru. Také obsahuje 

vinutí, v němţ se indukuje elektrický proud. Vysokootáčkový generátor je při stejném výkonu 
mnohem menší a lehčí.  

Bez převodovky a s malým generátorem tak celé soustrojí zabírá méně prostoru a má 
menší hmotnost. Proto je takové uspořádání vhodné do vyšších podlaţí budov a pro mobilní 
pouţití. Další novinkou mikroturbín je pouţití vzduchových loţisek. Ta nejenţe vydrţí velmi 

vysoké otáčky, ale není nutno je mazat tlakovým olejem ani tukem. Tím se ještě dále 
zjednodušuje obsluha soustrojí a zvyšuje spolehlivost zařízení.  
Soustrojí mikroturbíny mívá jediný pohyblivý díl. Přitom bývá uváděno, ţe plynové motory a 

dieselagregáty mají hodně přes 100 pohyblivých dílů. Nejběţnější mikroturbíny mají na 
společné hřídeli jednostupňový radiální kompresor, jednostupňovou radiální turbínu. Jedná se 

spíše o kolečko neţ o kolo, neboť průměr bývá cca 10 cm. 

Účinnost soustrojí výrazně zvyšuje rekuperace ohřev vzduchu spalinami 
v rekuperátoru. Tento rekuperátor je výměník, vyuţívající odpadní výfukové teplo ze spalin 

turbíny k ohřevu vzduchu před vstupem do spalovací komory turbíny. Přidání tohoto ohřevu 
výrazně zvyšuje účinnost výroby elektrické energie při stejných parametrech spalin na vstupu 

do turbíny. Konstrukce rekuperátorů jsou důleţitou znalostí výrobců a nebývají publikované. 
Jeli soustrojí generátoru elektrického proudu a turbíny pouţíváno jen k výrobě elektrického 
proudu, pak teplo spalin za rekuperátorem není vyuţíváno a je vyfukováno do ovzduší.  

Samotná výroba elektřiny je v tomto provedení drahá. Toto základní uspořádání mikroturbíny 
je pouţíváno např. jeli moţno vyuţít levné odpadní palivo bez spotřeby tepla v okolí.  

Generátor můţe být pouţit pro usedlosti či provozy vzdálené od rozvodné sítě 
v teplých oblastech, kde se ani v zimě nemusí příliš topit. Spalinový výměník tepla na 
výstupu z turbíny ohřívá teplem spalin topnou vodu pro vytápění objektů, uţitkovou vodu aj. 

Výměník doplňuje sestavu turbíny. Topnou vodu lze pouţít také pro chlazení v absorpčních 
chladičích. U větších turbín se pouţívají i výměníky parní. Pára je potřebná pro technologické 

účely a v parních topných soustavách. Výměník můţe být dodáván ve stejném kontejneru 
s turbínou i jako samostatný. To je výhodné tehdy, bude- li zařízení sloţitě dopravováno např. 
do podzemních prostor. Důleţitá je odolnost výměníku vůči teplotním změnám při rychlém 

najetí na plný výkon a tedy na plnou teplotu [6]. 
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Bezpečnostní zařízení na výměníku má obdobné funkce jako u kotle. Má za úkol 
zabránit přehřátí a poškození výměníku. Zařízení vypíná turbínu při růstu teploty, tlaku nebo 
poklesu hladiny nebo průtoku vody.  U sacího traktu a filtru vstupního vzduchu je vhodné 

před nákupem ověřit riziko zamrznutí. V zimě se u větších turbín přimíchává ke studenému 
nasávanému vzduchu část vzduchu ohřátého stlačením v kompresoru. Mikroturbíny jsou 

zkoušeny v mrazivých podmínkách  severní Kanady bez výrazných problémů. 

Venkovní provedení mikroturbín bez výměníku má jen krátký výfuk. U sloţitějších a 
větších instalací obsahuje výfukový trakt spalinovody a komín. Ţivotnost těchto částí můţe 

být zkrácena při nízké teplotě kondenzací spalin na studeném povrchu, neboť spaliny obsahují 
vodní páru. Kondenzátu zpravidla vzniká málo nebo téměř ţádný, přesto je nutno věnovat 

pozornost jeho odstranění.  

Palivové hospodářství mikroturbíny potřebuje tlak paliva 0,4 – 0,8 MPa. Turbíny o 
výkonu několika MW potřebují aţ 1,5 MPa. To je víc neţ je tlak zemního plynu ve 

středotlakém rozvodu. Proto je nutné většinou tlak zvyšovat pomocí plynového kompresoru. 
U nejmenších jednotek můţe být vestavěn do kontejneru turbíny.  

Pří napojení plynu je nutno pouţít dvou bezpečnostních uzavíracích armatur a dalších 
opatření podle norem, poţadavků plynárenské společnosti a doporučení výrobce. Můţe být 
přidán i regulační ventil ovládající mnoţství paliva přiváděného do turbíny a tím i její výkon. 

Před spalovací turbínou musí být zařazeny palivové filtry pro čištění plynu. Například jeden 
jako součást plynové regulační řady a druhý v kogenerační jednotce.  

Měření mnoţství plynu dává odlišné výsledky při různých tlacích. Výrobci turbín a 
plynárenské firmy přepočítávají odběr paliva na standardní podmínky. 
Jeli kogenerační jednotka někdy uţívána jen pro výrobu elektřiny, lze ji doplnit o tzv. 

obtokový komín. Tím jsou spaliny vyfukovány do ovzduší ještě před vstupem do výměníku 
tepla. Toto uspořádání je vhodné i při pouţití zařízení jako náhradního zdroje elektřiny kvůli 
rychlému najetí na plný výkon. Turbínu lze totiţ na plný výkon najet rychleji neţ výměník, 

jemuţ hrozí poškození prudkými tepelnými změnami.  

Vysokorychlostní generátor elektrického proudu vyrábí elektrický proud indukcí ve 

vinutí statoru otáčením elektromagnetu. U větších generátorů vzniká magnetické pole rotoru 
přivedením proudu do jeho vinutí. U mikroturbín s vysokými otáčkami jsou rotory většinou 
tvořeny permanentními magnety. Jedná se pak o asynchronní generátory. U malých zařízení 

je moţné pouţít generátor také jako motor, který roztáčí celé soustrojí ve funkci startéru.  Do 
vinutí statoru je přiveden střídavý elektrický proud a jeho točivé magnetické pole indukuje 

v permanentním magnetu stojícího rotoru síly, které jej roztočí [6]. 

6.2   První kogenerační jednotka s mikroturbínou v ČR 

První kogenerační jednotka v ČR s mikroturbínou Capstone 30 kW byla instalována 
jako zahájení rekonstrukce kotelny Jahodiště v Českém Brodě. Kotelna obsahuje 3 starší 
uhelné kotle s plynovými hořáky. Je umístěna na okraji města i sídliště panelových domů 

v samostatně stojící budově. Přívod zemního tlaku je středotlaký, takţe bylo nutné tlak 
v jednotce zvyšovat. Horkovodní soustava je provozována s teplotami 80/60 ºC. Soustava je 

čtyrtrubková. V kotelně jsou dva zásobníky teplé uţitkové vody. Kogenerační jednotka byla 
osazena jako další kotel, na vodní straně prakticky paralelně k ostatním kotlům.Výfuk spalin 
je veden krátkou trubkou nad střechu.  

Elektrický výkon je vyveden přes nový rozvaděč a stávající rozvaděč kotelny do 
domovní skříně objektu. Kabel rozvodných závodů do hlavní domovní skříně byl smyčkován 

a dimenzován dostatečně, takţe nebyly nutné ţádné instalační práce vně pozemku kotelny.  
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Ochrany generátoru byly obsaţeny v dodávce kogenerační jednotky. V kotelně není trvale 
přítomná obsluha, kotelna je řízena a monitorována z dispečinku v Kolíně. Stejně tak je 
moţné z dispečinku nastartovat a odstavit kogenerační jednotku.  

Z pohledu zkušenosti provozovatele MHT Kolín instalace není montáţně příl iš sloţitá. 
Avšak v počátcích se vyskytly některé provozní problémy. Například projekt elektroinstalace 

neobsahoval popis funkce zařízení, zejména časovou posloupnost kroků při připojování 
zařízení k síti. Postup je jiný neţ u plynového motoru s běţným generátorem, coţ způsobilo 
problémy při připojování k rozvodné síti.  Podmínka záruky výrobce byla, ţe získá přes  

telefonní linku moţnost číst data uloţená v historické paměti jednotky a kontrolu, zda je 
jednotka provozována správně. Ještě před výjezdem servisního technika tak firma zná průběh 

událostí před poruchou.  

Za první rok jednotka pracovala 7954 hodin, coţ je velmi vysoká hodnota. Vyrobila 
441 MWh elektřiny. Spotřebovala 98 000 m3 zemního plynu. Po 4000 hodinách bezchybného 

provozu byl vyčištěn vzduchový filtr. Jednotka měla za první rok provozu jednu vlastní 
poruchu. V záruční době byl vyměněn kompresor plynu. K další poruše došlo po roce a 

měsíci provozu. Pak se vyskytly technické problémy se starším typem kompresoru plynu.  

Kompresory jsou jiţ dnes dodávány v jiném provedení, obdobné jako jsou v turbíně. 
Výhodou je minimální hlučnost jednotky, coţ potvrdila i autorizovaná měření. Vedle běţící 

jednotky je moţno vést poměrně tichý hovor. Z hlediska emisí je dle autorizovaného měření 
zařízení perfektní. Harmonické zkreslení i nesymetrie sítě byly lepší se zapnutou kogenerační 

jednotkou neţ bez ní [6].  

 
 
Obr. 8  Mikroturbína Capstone 30 kW  [7] 

6.3   Příklady mikroturbín  

Výrobci pouţívají nejrůznější koncepce zařízení. Pouţívány jsou generátory 

pomaluběţné i rychloběţné, spalovací komory válcové i prstencové, loţiska vzduchová i 
mazaná tlakovým olejem, turbíny jednohřídelové a dvouhřídelové atd. Totéţ platí i pro 
příslušenství. Aţ budoucnost ukáţe, které koncepce budou úspěšnější z hlediska velkosériové 

výroby, ekonomiky, spolehlivosti apod.  
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6.3.1   Mikroturbíny Capstone  

Capstone Turbine Corporation je vedoucí firmou v oboru vysoce spolehlivých 

mikroturbínových systémů s extrémně nízkými emisemi. V roce 1998 byla firma Capstone 

první, jeţ nabízela komerčně vyuţitelné energetické systémy s technologií mikroturbín, a to 

jako výsledek více neţ desetiletého, cílově orientovaného výzkumu a vývoje.  

Mikroturbína Capstone je zaloţena na stejné technologii jako tryskový motor - avšak 

zahrnuje patentované uloţení se vzduchovým chlazením a s vlastní speciální elektronikou. 

Výsledkem je univerzálně pouţitelné, spolehlivé a ekologické řešení výroby energie, jeţ je 

prakticky bezúdrţbové. Mikroturbína Capstone poskytuje spolehlivý a ekonomický lokální 

zdroj energie, pouţívající jako palivo zemní plyn, motorovou naftu, resp. různá jiná kapalná a 

plynná paliva. Je to technologie, jeţ je široce pouţitelná a vyuţitelná jak pro stacionární, tak 

mobilní zdroje. 

Mikroturbíny Capstone umoţňují finanční úspory tím, ţe lze vyrábět elektrickou 

energii na místě v době energetických špiček. Tzv. "vyhlazování špiček" sniţuje mnoţství 

energie odebírané z energetické sítě v době, kdy jsou odběrové tarify nejvyšší. Společnost 

Minnegasco instalovala mikroturbínu Capstone Model 330 počátkem března 2000 a trvalý 

provoz začal v následujícím měsíci. Účelem mikroturbíny bylo napájet zkapalňovací zařízení 

stanice v plné výši po 9 měsíců udrţovacího reţimu a dodávat část potřeby energie po 3 

měsíce, kdy je zkapalňování v provozu.  

Výhody mikroturbíny Capstone: 

- sníţení nákladů na energii náhradou odběrů ze sítě,  

-  niţší náklady na údrţbu v porovnání s jinou generátorovou technologií,  

- niţší hodnoty emisí v porovnání s jinou generátorovou technologií.  

Dlouhodobé přínosy technologie Capstone MicroTurbine jsou: 

- více neţ 11 000 hodin vysoce spolehlivého provozu,  

 - mikroturbína má pracovat v reţimu základního výkonu po 8700 hodin za rok a       

   přispívá k programu stabilizace odběratelských cen,  

- další úspory energie díky kogeneraci tepla pro vytápění a chlazení stanice.  

Model 330, pouţívající jako palivo zemní plyn, byl instalován jako zdroj sledující 

odebíraný výkon, s připojením na síť a pokrývající celkové poţadavky zkapalňovací jednotky 

v udrţovacím reţimu, tj. 20 aţ 30 kW. Vzhledem k tomu, ţe odběry energie ze sítě jsou 

prakticky nulové, náklady zkapalňovací jednotky na energii se podstatnou měrou sníţily.  

Tento model je chlazen vzduchem s jedinou pohyblivou součástí a téměř nulovými 

emisemi a je kvalitativním skokem co do jednoduchosti a spolehlivosti v porovnání s běţnou 

technologií generátorů s plynovými motory. V červenci 2001 překonal Model 330 v Dakota 

Station hranici 11 000 provozních hodin. Zařízení bylo odstaveno pouze na několik hodin za 

účelem výměny vzduchových filtrů, změny softwaru nebo předvedení jeho funkce 

zákazníkům. Nedošlo k ţádným nuceným odstávkám z důvodů závad. Zařízení bylo 

provozováno v tvrdých podmínkách minnesotské zimy s teplotami aţ -40 °C i v letním horku 

aţ 36 °C. Model 330 je univerzálním a ekologickým řešením výroby energie a umoţňuje nové 

pojetí jejího vyuţívání.  

Společnost Minnegasco dále doplňuje svůj model 330 o kogeneraci. Kromě 

elektrického výkonu generuje mikroturbína suché odpadní teplo, jeţ je předáváno na výměník 

tepla. Tato tepelná energie je směrována do centrály klimatizace Dakota Station s tím, ţe v 
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zimě vytápí a v létě chladí prostřednictvím absorpčního procesu, čímţ dále sniţuje poţadavky 

na dodávky elektřiny. Vyuţitím současně pro výrobu elektrické energie a kogeneraci tepla se 

zvyšuje efektivnost mikroturbíny.  

Minnegasco zakoupila první běţně prodávaný model Capstone 60. Model 60 kW 

zajišťuje pohotovostní výkon pro chladicí systém Minnegasco na propan, jenţ udrţuje 23 000 

000 litrů propanu při -45 °C. Tento energetický systém má jedinou pohyblivou součást, 

nepouţívá ţádná mazadla ani chladicí prostředky a má kapacitu 60 kW s téměř nulovými 

emisemi NOx. Je rovněţ vyuţíván pro letní vyhlazování energetických odběrových špiček na 

tlakové stanici. V období ztrát energie na zařízení se Capstone 60 zařazuje paralelně se 40 let 

starým generátorem s plynovým motorem tak, aby byla zajištěna veškerá energie potřebná k 

tomu, aby propanové systémy fungovaly [8].  

Jednou z moţností, jak přeměnit bioplyn vznikající při skládkových procesech nebo 
při řízené fermentaci biologického odpadu v elektrickou energii a teplo, je pouţití mikroturbín 

místo klasických kogeneračních jednotek sestavených ze soustrojí spalovacího pístového 
motoru a generátoru. Zkušební mikroturbína je umístěna  v areálu Ústřední čističky odpadních 
vod v Praze –Holešovicích. 

Mikroturbína Capstone C30, instalovaná pro demonstrační účely u zdroje bioplynu v 
areálu čističky odpadních vod v Praze, má výkon 30 kW a dosahuje 96 tis.otáček za minutu. 

Palivem je bioplyn s obsahem asi 62 % metanu s tlakem 4 kPa (0,04 bar). Na přívodu plynu je 
zařazen filtr na sirovodík (sulfan) s vrstvou aktivního uhlí, plyn je dále chlazen ve výměníku a 
je z něj oddělena voda, jejíţ obsah v bioplynu můţe být 1 – 4 %. Celá sestava zařízení je 

následující: chladič a čištění (filtrace) bioplynu, kompresor plynu, skříň s turbínou a 
elektrický rozvaděč.  

Protoţe turbína Capstone 30 kW potřebuje ve své spalovací komoře tlak plynu kolem 
4 bar, je před ní zařazen odstředivý kompresor plynu. Při provozu má celé soustrojí spotřebu 
bioplynu s energetickou hodnotou 113 kW, na výstupu dodává 29 kW elektrické energie a 

přibliţně 60 kW tepla. Spaliny mají na výstupu ze zařízení teplotu 270 ºC. Ţivotnost zařízení 
se pohybuje kolem 30 tis. hodin. Reţim startu zařízení je automatický, stejně jako přifázování 

elektrického výkonu k síti. Instalace na Ústřední čističce odpadních vod v Praze byla 
především demonstrační, probíhají na ní měření, zkoušky i ověřování filtrace bioplynu, na 
nichţ se podílí i specializovaný Ústav plynárenství praţské Vysoké školy 

chemickotechnologické [9]. 

Mikroturbínu Capstone 30 také vlastní VŠB – TUO, je umístěna v laboratoři tepelné 
techniky. Tato turbína dosahuje vynikajících emisních hodnot. Spalováním paliva ve 

spalovací komoře mikroturbíny se dosahuje teploty cca 870 ºC. Při těchto teplotách vznikají 
nízké hodnoty NOx, dle výrobce mikroturbíny, emise mikroturbíny jsou menší neţ 9 ppm, coţ 

odpovídá 19 mg.m-3.  

Elektrický výkon mikrotubíny se pohybuje od 30 do 200 kWe. Teplota odcházejících 
spalin je v rozsahu 220-230 ºC a lze ji zvýšit vyuţitím spalinového výměníku. Výstupní 

spaliny lze pouţít pro ohřev uţitkové vody, ohřev topné vody, absorpční chlazením úpravu 
vzduchu nebo tepelné potřeby technologických procesů. Jmenovitá elektrická účinnost se 

pohybuje mezi 20-30 %, celková účinnost pak 65-80 %. Mikroturbína Capstone 30, je prvním 
zařízením tohoto typu v České republice na akademické půdě.  

Firma vyrábějící tyto agregáty se jiţ od svého zaloţení specializuje na výrobu 

mikroturbín různých výkonů, od nejniţšího 30 kWe, dále 60 kWe po 200 kWe. Tyto 
mikroturbíny jsou schopny spalovat jakékolv palivo – CNG, LPG, diesel, kerosin, bioplyny 

(OZE) s velmi nízkými emisemi. Tak lze mikroturbnínu nazvat vysoce ekologickým 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sirovod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sirovod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivn%C3%AD_uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Turb%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Turb%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
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zařízením, protoţe je hluboko pod emisními limity nařízenými pro nízkoemisní spalovací 
zdroje, dle Metodického pokynu MŢP ČR a rovněţ dle platných emisních limitů dle Zákona o 
ochraně ovzduší ČR [10]. 

Mikroturbína byla navrţena tak, aby její údrţba byla co nejjednodušší. Po 8000 
hodinách nepřetrţitého provozu je obvykle potřeba vyměnit pouze vzduchový filtr, který 

nasává spalovací vzduch z okolí. Generální oprava je doporučována po 40 000 hodinách 
provozu, tj. zhruba po 4,5 roku. 

Jeli mikroturbína pouţita v kogenerační jednotce, tak kromě elektrické energie 

dodávané do sítě, je 70 % energie primárního paliva odnášeno spalinami.  
Toto teplo lze ještě dále vyuţít buď přímo například pro sušení, nebo ohřívání, dále pro 

výrobu horké vody, nebo páry ve výměníku tepla, nebo pro vytápění místností a prostorů. 
Takový výměník tepla je pak umístěn v odtahovém traktu zařízení, aby energie unášená 
spalinami do komína byla efektivně vyuţita, vzhledem k teplotě odcházejících spalin.  

Dalším vyuţitím je výroba chladu pro klimatizaci, nebo výroba chladicí vody. Výroba 
chladu v letních měsících pro klimatizaci můţe být zaloţena například na absorpčním 

chlazení, pro výrobu je pak vyuţito odpadní teplo namísto elektrické energie. Trigenerace je 
tedy velmi perspektivní, protoţe okamţitě reaguje na poţadavky odběratele – výroba chladu 
pro klimatizaci a naopak výroba tepla pro vytápění budov [10]. 

V červenci roku 2008 společnost Capstone nainstalovala sadu  mikroturbín do papírny, 
sídlící v Rouenu ve Francii. Mikroturbína poháněná metanem dokáţe vytvořit aţ 910 kWh 

elektřiny. Turbogenerátor společnosti Capstone má právě jediný pohyblivý díl tvořený jejich 
patentovaným vzduchovým loţiskem. Nemají ani ţádná kapalná maziva nebo podporující 
chladící medium, mikroturbína je tedy ekologický a spolehlivý zdroj energie. To jsou důleţité 

poţadavky pro zákazníka, kterému je tuto technologii moţné nabídnout.  

 
 
Obr. 9  Mikroturbíny Capstone v papírně ve Francii [11] 

 
Mikroturbína uţ našla své místo i v automobilovém průmyslu. Sportovní hybrid 

dosahuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,9 sekundy. Výkon na hybridní pohon skutečně 

http://www.hybrid.cz/tagy/hybridy
http://www.hybrid.cz/tagy/hybridni-pohon
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úctyhodný. Patří modelu CMT-380, který byl v roce 2010 na autosalonu v Los Angeles 
představen společností Capstone Turbine. 

Společnost Capstone Turbine se rozhodla jít vlastní cestou, a tak se vrhla do vývoje 

spalovacích mikroturbín, které se vyznačují nízkými emisemi a nízkou spotřebou. Pro 
demonstraci výhod mikroturbín vznikl automobil CMT-380 Hybrid, který vyuţívá spalovací 

mikroturbínový motor pracující na naftu či bionaftu. Celé hybridní ústrojí bylo vpraveno do 
upravené verze závodního automobilu Factory Five Racing GTM.  

Hybrid CMT-380 dokáţe ujet aţ 130 km bez spotřebování jediné kapky paliva. Po 

dosaţení určité hladiny vybití baterií se zapne mikroturbínový motor, který začne dobíjet 
baterie. Ve voze jsou pouţity vysoce výkonné lithium-polymerové akumulátory. Navíc 

(kromě dobíjení mikroturbínou) mohou být dobíjeny tzv. plug- in (tedy ze síťové zásuvky) či 
na speciálních dobíjecích stanicích. 

Díky umístění elektrického generátoru na stejnou hřídel s mikroturbínou není nutné ve 

voze mít ţádné mazací či chladicí kapaliny, protoţe mikroturbínový motor vyuţívá 
vzduchových loţisek. Patentovaný způsob spalování paliva dosahuje s mikroturbínou 

extrémně nízkých emisí výfukových plynů a zároveň nízkou spotřebu. Na plnou nádrţ paliva 
je CMT-380 Hybrid schopen ujet aţ 500 km.  

Mikroturbíny Capstone přispěly k dosud největšímu rozšíření této nové technologie. 

Turbíny Capstone pouţívá pro své kogenerační jednotky například japonská firma Takuma 
Co., Ltd. Několik firem je pouţívá s výměníky Micogen kanadské firmy Unifin International 

[12]. 
Společnost Capstone dodala celosvětově asi 5000 mikroturbín, které jsou schopny 

vytvořit od 30 kW aţ do 50 MW a dodávají energii na místech po celém světě, například do 

kanceláří, nemocnic, hotelů, univerzit, farem,průmyslových objektů atd. Mohou být také 
poháněny různými palivy jako je zemní plyn, odpadní metan ze skládek, bionafta, nafta, 
petrolej a propan. Efektivitu mikroturbín zvyšuje právě její pouţití při kombinované výrobě 

elektrické a tepelné energie [13]. 

6.3.2   Mikroturbíny ELLIOT 

Výrobce mikroturbín 80 kW s olejovými loţisky ELLIOT POWER SYSTEMS 

spolupracuje s italskou firmou European Energy Systéme při vývoji a výrobě kogeneračních 
jednotek, které jsou pouţívány k širokému spektru aplikací převáţně v Itálii. 

Také kogenerační jednotky britské firmy BOWMAN POWER pouţívají mikroturbíny 

Elliott 80 kW. Jednotka tohoto výrobce byla navrţena do dalšího projektu pro KH TEBIS 
s.r.o. v Kutné Hoře. Jednotka byla vyprojektována jako doplnění do moderní kotelny cca 9 

MW se čtyřmi plynovými kotli a dvěma plynovými motory TEDOM s.r.o.  

V současnosti jsou jiţ vyráběny a komerčně nabízeny kompaktní agregáty sloţené 
z plynové turbíny a elektrického generátoru, které se kompletují se spalinovým kotlem a na 

trhu jsou nabízeny hotové kompaktní agregáty KVET. Agregáty jsou nabízeny ve 
výkonových řadách s elektrickými výkony od 35 do cca 200 kWe. Příkladem můţe být 

mikroturbína amerického výrobce Elliot Energy systems R z Floridy TA-80 s výkonem 80 
kW a TA-200 s výkonem 200 kW se 100 000 otáčkami za minutu. Výrobce zaručuje 
ţivotnost aţ 27 000 provozních hodin, neboť pouhých 12 částí, z nichţ je turbínka sloţena, 

nepodléhá opotřebení tak rychle, jako pístový motor [14]. 

http://www.hybrid.cz/tagy/autosalon-los-angeles
http://www.capstoneturbine.com/
http://www.hybrid.cz/tagy/bionafta
http://www.hybrid.cz/tagy/baterie
http://www.ekobydleni.eu/tag/lithium-polymerove-baterie
http://www.hybrid.cz/slovnicek/plug-in-hybrid
http://www.hybrid.cz/tagy/dobijeci-stanice
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6.3.3   Mikroturbíny a kogenerační jednotky Ingersoll-Rand 

Firma Ingersoll-Rand z USA je známý světový výrobce např. kompresorů a chladicích 

zařízení. Výroba mikroturbín a kogeneračních jednotek  Powerworks je velmi zajímavým 
konceptem. Firma chce vyuţívat mikroturbínu kromě výroby elektřiny a tepla také pro 

mechanický pohon svých chladicích kompresorů. Snaţí se propojit mikroturbíny do ucelené 
řady s dalšími svými stroji a zařízeními, například s chladícími jednotkami. Sestava 
s chladicím kompresorem bude pouţívána pro klimatizaci supermarketů, kancelářských 

objektů, nemocnic aj. Tepelný výkon můţe být současně pouţit pro absorpční chlazení, ohřev 
uţitkové vody a v zimě i pro vytápění. Také je moţné vyuţití tepla v sušiči vzduchu.  

Kogenerační jednotka má mít vysokou elektrickou účinnost kolem 30 % a dlouho 
ţivotnost – 80 000 provozních hodin. Dvouhřídelová turbína pohání pomaluběţný synchronní 
nebo asynchronní generátor o výkonu 70 kWe. Při poklesu venkovní teploty činí maximální 

výkon 92 kWe. Zařízení obsahuje vlastní osvědčený rekuperátor i vlastní kompresor plynu.  
Ingersoll- Rand představuje skupinu firem se velmi širokým sortimentem výrobků všeho 

druhu. Významný je sortiment technických zařízení budov sahající od vzduchových a 
chladicích kompresorů, chladicích boxů k přístupovým, dveřním a zámkovým systémům.  

Mikroturbíny Ingersoll Rand snadno splňují všechny současné předpisy pro emise 

výfukových plynů, včetně nejpřísnějších norem Kalifornie. Například mikroturbína MT250   
byla jako první certifikována, vyhovující všem limitům pro zemní plyn v Kalifornii. MT250  

splňuje také všechny poţadavky pro pouţití na skládce opadů a tam, kde jsou produkovány 
odpadní plyny [15]. 

Další společností, která se také zabývá výrobou mikroturbín a jejich inovací je 

společnost Turbec. Turbec vyvíjí, vyrábí a prodává řešení pro výrobu tepla a energie. Projekt 
Mikroturbína T100 CHP fungoval více neţ jeden milion provozních hodin. Současná hodnota 

je 3.553.004  provozních hodin.  T100 CHP je výsledkem dlouhého období vývo je a 
upozorňuje tím na nově vznikající poţadavky. Firma věří, ţe klíčem ke splnění dalších potřeb 
jsou poznatky potřebné pro výrobu tepla a výrobu energie ve třetím tisíciletí [16]. 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&sl=en&u=http://www.turbec.com/products/products.htm&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.turbec.com/news/%26hl%3Dcs%26lr%3D&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhiiIKPR3M40kSF9qMDg003x4lU1cQ
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7   ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ 

Česká legislativa ( Nařízení 146/2007 Sb., Nařízení 615/2006 Sb.,  Vyhláška 13/2009 
Sb., Vyhláška 205/2009 Sb., Zákon 86/2002 Sb.) dělí zdroje znečišťování na mobilní a 

stacionární. Jako mobilní zdroje znečišťování ovzduší se označují samohybná a další 
pohyblivá, případně přenosná zařízení vybavená spalovacími motory znečišťujícími ovzduší, 

pokud tyto motory slouţí k vlastnímu pohonu nebo jsou zabudovány jako nedílná součást 
technologického vybavení. Do této kategorie patří:  

- dopravní prostředky, kterými jsou silniční vozidla, dráţní vozidla a stroje, letadla a 

plavidla 
- nesilniční mobilní stroje, kterými jsou kompresory, přemístitelné stavební stroje a 

zařízení, buldozery, vysokozdviţné vozíky, pojízdné zdvihací plošiny, zemědělské a 
lesnické stroje, zařízení na údrţbu silnic, sněţné pluhy, sněţné skútry a jiná obdobná 
zařízení 

- přenosná nářadí vybavená spalovacím motorem, například motorové sekačky a pily, 
sbíječky a jiné obdobné výrobky 

Jako stacionární zdroje znečišťování ovzduší se označují zařízení spalovacího nebo 
jiného technologického procesu, které znečišťuje nebo můţe znečišťovat ovzduší, dále šachta, 
lom a jiná plocha s moţností zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících látek, jakoţ i plocha, 

na které jsou prováděny práce nebo činnosti, které způsobují nebo mohou způsobovat 
znečišťování ovzduší, dále sklad a skládka paliv, surovin, produktů, odpadů a další obdobné 

zařízení nebo činnost.  
Stacionární zdroje se dělí: 

- podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na: 

      a)   zvláště velké, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném příkonu 50      
      MW a vyšším bez přihlédnutí ke jmenovitému tepelnému výkonu 

b) velké, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu vyšším neţ       
      5  MW do 50 MW 

      c)   střední, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 MW  

            do 5 MW včetně 
      d)   malé, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu niţším 0,2  

            MW 
- podle technického a technologického uspořádání na:  
a) zařízení spalovacích technologických procesů, ve kterých se oxidují paliva za účelem   

            vyuţití uvolněného tepla 
      b)  spalovny odpadů a zařízení schválená pro spoluspalování odpadu 

      c)  ostatní stacionární zdroje 

Spalovny odpadů patří do kategorie zvláště velkých nebo velkých stacionárních zdrojů 
a podle druhu spalovaného odpadu se rozlišují na spalovny nebezpečného odpadu, spalovny 

komunálního odpadu a spalovny jiného neţ nebezpečného a komunálního odpadu.  

7.1   Registr zdrojŧ znečišťování ovzduší - REZZO  

V rámci informačního systému kvality ovzduší (ISKO), který je provozován Českým 
hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), jsou zavedeny jednotlivé databáze Registru emisí 
a zdrojů znečišťování ovzduší, které slouţí k archivaci a prezentaci údajů o stacionárních a 

mobilních zdrojích znečišťování ovzduší.  

Informační systém ISKO je od roku 1992 rozvíjen a provozován s vyuţitím 

informačních technologií jako integrovaná soustava pro celoúzemní komplexní hodnocení 
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stavu a vývoje znečištění ovzduší. V rámci emisní části ISKO je od roku 1993 zajišťována 
archivace ročních vykazovaných emisních údajů a doprovodných technických údajů cca 
z 2200 velkých zdrojů a technické zajištění datového servisu, včetně předtisku do formulářů 

provozní evidence.Zdroje znečišťování jsou rozděleny do čtyř následujících kategorií:  
- velké zdroje znečišťování REZZO 1  

- střední zdroje znečišťování REZZO 2  
- malé zdroje znečišťování REZZO 3 
- mobilní zdroje znečišťování REZZO 4  

Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší byl vyvíjen od roku 1974. V roce 1980 
byl sestaven poprvé v celorepublikovém měřítku ČR a od roku 1982 je v běţném provozu. Ze 

všech zdrojů znečišťování ovzduší jsou do registru zahrnuty pouze zdroje znečišťující ovzduší 
v důsledku lidské činnosti. Od roku 1991 je REZZO výchozí databází pro mezinárodní 
projekt CORINAR 90, emisního informačního systému Evropského společenství a Evropské 

hospodářské komise OSN. 

Mnoţství emisí tuhých látek, oxidu siřičitého a oxidu dusíku jsou ovlivněna především 

mnoţstvím a strukturou spotřeby. Mnoţství emisí z těchto zdrojů významně závisí na 
spotřebě tepla, a je proto ovlivněno do značné míry dalšími faktory, zejména klimatickými 
podmínkami v jednotlivých topných obdobích.  

Střední stacionární zdroje se inventarizují cca od r. 1985 a vzhledem k jejich mnoţství 
byl zaveden pětiletý cyklus aktualizace dat. Struktura údajů je podobná jako u databáze 

REZZO 1 – identifikační údaje, údaje o spalovacích zařízeních a technologiích, údaje o 
odlučovačích a emisích. Mobilní zdroje, zejména automobilová doprava, jsou rovněţ 
významným znečišťovatelem ovzduší. Automobilová doprava je jevem, který s přibývajícím 

počtem vozidel a s nárůstem provozu stále více ovlivňuje obyvatelstvo i městské prostředí.  

V rámci databáze REZZO 2 je prováděna archivace vykazovaných emisních a 
doprovodných technických údajů z více neţ 30000 středních zdrojů, včetně datového servisu.  

V kategorii malých zdrojů jsou vypočítávány emise z lokálních topenišť. Emisní bilance je 
modelově zpracovávána z aktualizovaných údajů o klimatických podmínkách, spotřebách 

tepla pro vytápění bytů a z nich vypočtených spotřeb jednotlivých druhů paliv. Skladba paliv 
vychází z podkladů S čítání lidu, domů a bytů o převládajícím způsobu vytápění a 
pouţívaných druzích energií, které jsou kaţdoročně aktualizovány z údajů poskytnutých 

centrálními dodavateli paliv a energií. 
REZZO 3 – malé zdroje je moţné rozdělit na tři skupiny: 

- lokální otop domácností – domovní kotelny, etáţové kotle a kamna  
- vytápění malých provozoven a budov 
- vybrané technologie vedené jako malé zdroje [17]. 
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Tabulka 4 Rozdělení zdrojů znečišťování ovzduší 

Druh 

zdroje  

 

Typ 

souboru 

 

Obsahuje  

 
Charakter 

zdroje  

 

Zpŧsob 

evidence  

 
 

 

 

 

 

Zvláště 

velké  

stacionární 

zdroje  

znečišťování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZZO 1  

 

Zvláště velké spalovací zdroje o jmenovitém tepelném 

příkonu 50 MW a vyšším bez přih lédnutí ke jmenovitému 

tepelnému výkonu. 

 

Spalovny nebezpečného odpadu, jejichţ jmenovitá provozn í  

kapacita mnoţství odstraňovaného odpadu je větší neţ 10 tun 

za den, spalovny komunáln ího odpadu, pokud jejich 

jmenovitá provozní kapacita mnoţství odstraňovaného 

odpadu je větší neţ 3 tuny za hodinu a jiné spalovny pokud 

jejich jmenovitá provozní kapacita mnoţství odstraňovaného 

odpadu je větší neţ 50 tun za den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bodové 

zdroje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroje  

jednotlivě 

sledované 

 

 

Velké  

stacionární 

zdroje  

znečišťování 

 

Velké spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu 

vyšším neţ 5 MW do 50 MW.  

 

Spalovny odpadů nepatřící do kategorie zvláště velkých 

zdrojů. 

 
 

Střední 

stacionární 

zdroje  

znečišťování 

 

 

 

 

REZZO 2  

 

Střední spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu  od 

0,2 MW do 5 MW. 

 

Zařízení závaţných technologických procesů, uhelné lomy a  

plochy s moţností hoření, zapaření nebo úletu znečišťujících  

látek. 

 
 

 

 

Malé 

stacionární 

zdroje  

znečišťování 

 

 

 

 

 

REZZO 3  

 

Malé spalovací zdro je o jmenovitém tepelném výkonu niţším 

neţ 0,2 MW. 

 

Zařízení technologických procesů nespadajících do kategorie  

zvláště velkých, velkých a středních zdro jů, plochy, na 

kterých jsou prováděny práce, které mohou způsobovat 

znečišťování ovzduší, skládky paliv, surovin, produktů a 

odpadů a zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení a 

činnosti, výrazně znečišťující ovzduší. 

 

 

 

 

 

plošné 

zdroje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroje  

hromadně 

sledované 

 

 

 

 

 

 

Mobilní 

zdroje  

 

 

 

 

 

 

REZZO 4  

 

Dopravní prostředky, kterými jsou silniční vozid la, dráţn í  

vozidla a stroje, letadla a p lavidla. 

 

Nesiln iční mobiln í zdroje, kterými jsou kompresory, 

přemístitelné stavební stroje a zařízení, buldozery,  

vysokozdviţné vozíky, pojízdné zdvihací plošiny, 

zemědělské a lesnické stroje, zařízení na údrţbu silnic, 

sněţné pluhy, sněţné skútry a jiná obdobná zařízení.  

 

Přenosná nářadí vybavená spalovacím motorem, např.  

motorové sekačky a pily, sbíječky a jiné obdobné výrobky. 

 

 

 

 

 

 

lin iové 

zdroje  
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7.2    Limitní hodnoty spalovacích stacionárních zdrojŧ znečišťování 
        ovzduší 

Základním právním předpisem v oblasti ochrany ovzduší je zákon č. 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší. Ten je doplněn celou řadou prováděcích předpisů ve formě nařízení vlády 
nebo vyhlášek MŢP. Zákon stanoví zejména práva a povinnosti provozovatelů zdrojů 

znečišťování ovzduší, nástroje ke sniţování mnoţství látek, které znečišťují ovzduší, 
poškozují ozonovou vrstvu a působí klimatické změny, působnost správních orgánů a opatření 
k nápravě a sankce [18]. 

Limitní hodnoty účinnosti spalování 

Tabulka 5  Limitní hodnoty účinnosti spalování pro malé spalovací zdroje spalující kapalná a    

                  plynná paliva pro uvedený výkonový rozsah 

Jmenovitý 

tepelný výkon 

[kW] 

Minimální účinnost spalování podle data výroby malého 

spalovacího zdroje  

do 31.12.1982 od 01.01.1983 do 31.12.1989 od 01.01.1990 

11 - 50 86 % 87 % 89 % 

>50 87 % 88 % 90 % 

 

1. Povolená tolerance chyby měřením je 2 %.  
2. Tyto limitní hodnoty neplatí pro zásobníkové ohřívače TUV u kterých je min.účinnost 

spalování stanovena hodnotou 80 % bez ohledu na výkon a rok výroby. Dále neplatí pro 

speciální technologické spalovací zdroje - např. kogenerační jednotky, varné kotle, 
teplovzdušné agregáty, infrazářiče apod., u kterých se v rámci zákona sleduje pouze 

mnoţství CO. 

Tabulka 6  Limitní hodnoty účinnosti spalování pro malé spalovací zdroje spalující tuhá  
                  paliva pro uvedený výkonový rozsah 

Jmenovitý 

tepelný výkon 

[kW] 

Minimální účinnost spalování podle data výroby malého 

spalovacího zdroje  

do 31.12.1982 od 0l .01.1983 do 31.12.1989 od 01.01.1990 

15 - 50 68 % 70 % 72 % 

> 50 72 % 73 % 74 % 

 

Limitní hodnoty koncentrace oxidu uhelnatého  

Kaţdý malý spalovací zdroj (kotel) musí spalovat palivo stanovené výrobcem 
spalovacího zdroje tak, aby vypočtená koncentrace CO  ve spalinách nepřekročila maximální 
povolené mnoţství podle následující tabulky [19]. 
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Tabulka 7  Limitní hodnoty koncentrace oxidu uhelnatého [19] 

 

Druh paliva Výkon [kW] 

Max. povolené 

mnoţství CO 

[mg.m
-3

] 

Referenční 

obsah kyslíku 

Tuhá paliva 
obecně 

> 15 5000 6 

Dřevo > 15 5000 11 

Kapalná paliva > 11 1000 3 

Plynná paliva >11 500 3 

 
 

Povinnosti provozovatelŧ malých stacionárních zdrojŧ znečišťování  

 

(1)   Provozovatelé malých stacionárních zdrojů jsou povinni  

a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu s podmínkami pro provoz 
těchto zdrojů,  

b) umoţnit osobám pověřeným obcí a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem 
ověření kategorizace zdroje, zjištění mnoţství vypouštěných látek a kontroly jeho technického 

stavu a předkládat jim k tomu potřebné podklady, 

c) oznámit stacionární zdroj, který vypouští těkavé organické látky, obecnímu úřadu 
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,  

d) plnit pokyny orgánu ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38 odst. 1,  

e) dodrţovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěţování zápachem a neobtěţovat 

kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti,  

f) zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření mnoţství 
vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů, a to nejméně 

jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady do 2 měsíců od jejich zjištění, pokud se s 
obecním úřadem nedohodnou jinak; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících 

tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo 
kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se povaţuje 
drţitel ţivnostenského oprávnění v oboru kominictví,  

g) oznámit obecnímu úřadu provedení povinného měření a kontroly podle písmene f) a jejich 
výsledky do 30 dnů od data jejich uskutečnění.  

(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. b), f) a g) se nevztahují na provozovatele malých 
stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální 
rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.  

(3) Plnění povinnosti týkající se kontroly podle odstavce 1 písm. f) je provozovatel povinen 
na poţádání osob pověřených obcí prokázat záznamem oprávněné osoby ne starším neţ 2 

roky. 

(4) Nedodrţení povinností uvedených v odstavci 1 písm. e) a g) fyzickou osobou je 
přestupkem podle zvláštního právního předpisu.  

  
(5) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení evidence a rozsah sledovaných údajů pro 

bilancování spotřeby těkavých organických látek [20]. 
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7.3   Emisní bilance České republiky 2007 

Stacionární zdroje jsou členěny podle tepelného výkonu a míry vlivu technologického 
procesu na znečišťování ovzduší nebo rozsahu znečišťování. Vedle bodově sledovaných 

stacionárních zdrojů REZZO 1 a 2 jsou v rámci REZZO 3 modelově vypočítávány emise z 
vytápění domácností, emise VOC z plošného pouţití rozpouštědel, emise NH3 z 

nesledovaných chovů hospodářských zvířat a z nakládání s chlévskou mrvou a emise TZL z 
výše uvedených chovů zvířat.  

Bilance mobilních zdrojů zahrnuje emise ze silniční, ţelezniční, letecké a vodní 

dopravy a dále emise z nesilničních zdrojů (zemědělské, lesní a stavební stroje, vozidla 
armády, apod.). Výpočet emisí z dopravy zajišťuje dle vlastní metodiky CDV Brno. 

Pouţívaný modelový výpočet vyuţívá podkladů dopravních statistik, údajů o prodeji 
pohonných hmot, o skladbě vozového parku a odhadech ročních proběhů jednotlivých 
kategorií vozidel. Emise jsou stanoveny pomocí vypočítaného podílu na spotřebě pohonných 

hmot jednotlivých kategorií vozidel a příslušných emisních faktorů. Z emisí z provozu letadel 
jsou zahrnuty pouze emise tzv. vzletového a přistávacího cyklu, nejsou zahrnuty emise letové 

fáze a emise letadel pouze přelétávajících území ČR. Z podkladů energetické bilance  
zajišťované ČSÚ je pro výpočet emisí nesilničních zdrojů proveden odhad spotřeby nafty 
zemědělských a lesních strojů (ve spolupráci s VÚZT Praha), spotřeby nafty dalších vozidel a 

za r. 2006 poprvé také odhad spotřeby benzínu pro údrţbu zeleně a těţbu dřeva. 

Výchozím podkladem pro emisní bilanci za rok 2007 pro zvláště velké a velké zdroje 

(cca 3550 provozoven) byly údaje Souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 
za rok 2007, předané do ČHMÚ Českou inspekcí ţivotního prostředí (ČIŢP) nebo 
prostřednictvím Centrální ohlašovny MŢP. Pro aktualizaci údajů o emisích středních zdrojů 

byly vyuţity údaje ohlášené provozovateli zdrojů úřadům obcí s rozšířenou působností 
(ORP). Údaje o emisích z provozu malých zdrojů jsou spravovány orgány obcí a nejsou 

pravidelně pořizovány do elektronické podoby a předávány k dalšímu zpracování. Část z nich, 
emise z domácích topenišť, je vypočítávána pomocí modelového zpracování údajů ze Sčítání 
lidu, domů a bytů (SLDB) provedeného v roce 2001. Výstupem jsou údaje o spot řebě 

základních druhů paliv spalovaných v domácnostech. Tyto údaje jsou kaţdoročně 
aktualizovány ve spolupráci s regionálními dodavateli paliv a energií (plynárenské a 

energetické společnosti, oblastní a místní teplárenské podniky). Výpočtem pomocí emisníc h 
faktorů jsou získány údaje o emisích znečišťujících látek na úrovni jednotlivých obcí.  

Emise VOC z pouţití organických rozpouštědel a nátěrových hmot a emise amoniaku 

z chovů hospodářských zvířat, neohlašované do REZZO 1 a 2, jsou dopočítávány jako součá st 
REZZO 3 od r. 2000. Odborným odhadem jsou tyto emise i emise TZL z chovů zvířat 

rozpočítávány do úrovně krajů, tzn. ţe v emisní bilanci jednotlivých okresů v kategorii 
REZZO 3 tyto emise zahrnuty nejsou.  

K údajům o emisích tuhých znečišťujících látek z výfukových plynů jsou jiţ 

standardně připočítávány také emise z otěrů pneumatik, brzd a vozovek vypočítávané z 
dopravních výkonů (v r. 2007 ve výši téměř 22 tis. tun). Na rozdíl od předchozích let bylo 

mnoţství pohonných hmot v rámci přeshraničního transportu vyrovnané.  

Územní rozdělení emisí je prováděno samostatnými způsoby pro bodově sledované 
zdroje (databáze REZZO 1 a 2) a pro plošně sledované zdroje. Pouţívaná metodika pro 

výpočet emisí z vytápění domácností umoţňuje odhad mnoţství emisí aţ na jedno tlivé obce, 
v případě statutárních měst s evidovanými městskými částmi aţ do této úrovně. 

Problematičtější je rozdělení emisí VOC z pouţití organických rozpouštědel, TZL a NH3 z 
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chovů zvířat a emisí mobilních zdrojů. Odhady rozdělení emisí pro tyto skupiny zdrojů jsou v 
současnosti prováděny pouze na úrovni krajů ve spolupráci s odbornými pracovišti.  

Emisní bilance za rok 2007 byla zpracována pro všechny kategorie zdrojů z aktuálních 

dostupných podkladů a odpovídá poţadavkům na mezinárodní inventarizace emisí. Předběţná 
emisní bilance byla součástí Zprávy o ţivotním prostředí ČR za rok 2007, prezentované MŢP 

v říjnu 2008. Předběţné údaje byly rovněţ součástí Reportingu ke Směrnici 81/2001/ES o 
národních emisních stropech, předaném k 31. 12. 2008 Evropské Komisi [21]. 
 

Tabulka 8  Emise hlavních znečišťujících látek REZZO 3 v České republice podle krajů [22] 
 

Kraj 
TZL SO2 NOx CO VOC NH3 

[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

Hl.m. Praha 219,4 376,2 404,6 1 309,4 9 914,8 14,7 

Středočeský  3 244,7 5 053,6 1 574,4 16 082,0 12 778,1 3 939,8 

Jihočeský 2 089,1 2 501,9 913,3 7 310,8 6 637,6 3 841,5 

Plzeňský  1 588,9 1 641,5 727,8 6 280,5 5 787,8 2 721,5 

Karlovarský  517,7 565,9 248,1 2 170,8 2 914,6 756,5 

Ústecký  1 037,1 1 740,3 580,9 5 124,4 7 721,9 1 223,2 

Liberecký 930,5 1 504,7 486,2 4 482,3 4 407,7 854,8 

Královéhradecký 1 451,2 2 046,2 673,1 6 343,3 5 748,5 2 107,4 

Pardubický 1 232,1 1 582,5 615,5 4 781,0 5 102,6 2 220,4 

Vysočina 1 715,5 1 839,3 753,6 5 797,7 5 351,8 3 782,6 

Jihomoravský 963,2 750,8 782,1 2 389,6 9 708,2 2 770,6 

Olomoucký  1 032,2 1 035,2 599,9 3 194,7 5 872,6 1 965,0 

Zlínský  842,1 862,6 538,2 2 484,5 5 324,8 1 409,9 

Moravskoslezský  1 985,8 1 518,0 749,3 5 335,3 11 245,4 1 513,0 

Celkem 18 849,6 23 018,7 9 647,0 73 086,3 98 516,3 29 120,9 

 

 

7.4   Hodnocení ohlášených údajŧ podle skupin látek v IRZ 

Do IRZ jsou zařazeny různé typy chemických látek a skupin látek. Některé látky v 
IRZ jsou sledovány jako úniky ve všech sloţkách prostředí a v rámci obou typů přenosů, 
zatímco jiné jsou sledovány výhradně v jedné sloţce prostředí (např. ovzduší). Liší se 

pochopitelně také vlastnostmi, zejména úrovní toxicity a nebezpečnosti ve vztahu k ţivotnímu 
prostředí obecně. Podle typu látky jsou také stanovovány úrovně prahových hodnot pro 

ohlašovaní do IRZ, které se značně liší i v rámci jedné skupiny látek. Při hodnocení a 
vytváření statistik za skupiny látek proto nelze ohlášená mnoţství jednoduše sčítat, ale musí 
se vţdy přihlíţet k úrovni ohlašovacích prahů a závaţnosti působeni ve vztahu k ţivotnímu 

prostředí. 

Grafy jsou vytvořeny z údajů o četnosti ohlášených látek ve skupině, nikoliv z 

ohlášeného mnoţství, které lze velmi obtíţně srovnávat. Velké mnoţství látek zahrnují 
přenosy v odpadech a odpadních vodách, které jsou po opuštěni provozovny, jeţ je ohlásila, 
ještě dále odstraňovány, upravovány nebo vyuţity. Nevstupují proto přímo do ţivotního 

prostředí jako úniky. Mnohé typy odpadů jsou dále vyuţívány (zejména odpady s obsahem 
těţkých kovů) nebo je úroveň znečištěni sníţena následnými úpravami (například dočišťování 

průmyslových odpadních vod). Naopak přímý vliv na ţivotni prostředí mají úniky do ovzduší, 
vody a půdy.  

http://www.chmu.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r3.html#Hlavn� m�sto Praha#Hlavn� m�sto Praha
http://www.chmu.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r3.html#St�edo�esk� kraj#St�edo�esk� kraj
http://www.chmu.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r3.html#Jiho�esk� kraj#Jiho�esk� kraj
http://www.chmu.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r3.html#Plze�sk� kraj#Plze�sk� kraj
http://www.chmu.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r3.html#Karlovarsk� kraj#Karlovarsk� kraj
http://www.chmu.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r3.html#�steck� kraj#�steck� kraj
http://www.chmu.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r3.html#Libereck� kraj#Libereck� kraj
http://www.chmu.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r3.html#Kr�lovehradeck� kraj#Kr�lovehradeck� kraj
http://www.chmu.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r3.html#Pardubick� kraj#Pardubick� kraj
http://www.chmu.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r3.html#Kraj Vyso�ina#Kraj Vyso�ina
http://www.chmu.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r3.html#Jihomoravsk� kraj#Jihomoravsk� kraj
http://www.chmu.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r3.html#Olomouck� kraj#Olomouck� kraj
http://www.chmu.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r3.html#Zl�nsk� kraj#Zl�nsk� kraj
http://www.chmu.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r3.html#Moravskoslezsk� kraj#Moravskoslezsk� kraj
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Nejběţnější ze sklenikových plynů, který byl ohlašován do IRZ, byl oxid uhličitý 
(CO2). Celkové ohlášené mnoţství bylo ze všech skleníkových plynů nejvyšší; přesahovalo 
86 milionů tun/rok. V porovnaní s údajem o emisích CO2 z národní inventarizace 

skleníkových plynů, jehoţ mnoţství činí 127 917 960 t/rok (2006), představovalo ohlášené 
mnoţství do IRZ cca 63 % podíl.  

Porovná- li se mnoţství oxidu uhličitého podle krajů, do kterých provozovny spadají 
(obr. 10), je vidět, ţe nejvýrazněji byl zastoupen Ústecký kraj (15 provozoven), kde se 
nacházejí velká elektrárenská zařízení, a Moravskoslezský kraj (17 provozoven) s 

provozovnami metalurgického průmyslu. Nejniţší mnoţství bylo ohlášeno za kraj Vysočina.  

  

Obr. 10  Mnoţství oxidu uhličitého ohlášené do IRZ za rok 2007 podle krajů ČR 

Anorganické látky  

Anorganické látky jsou různorodá skupina sloučenin s výjimkou většiny sloučenin 
uhlíku. Do skupiny anorganických látek, které jsou uvedeny na seznamu látek v IRZ, patří 

zejména sedm sloučenin: 
- azbest, 

- celkový dusík, 
- celkový fosfor, 
- fluoridy, 

- chloridy, 
- kyanidy a 

- poletavý prach. 

Jednotlivé sloučeniny se od sebe značně liší svými vlastnostmi a nebezpečnosti vůči 
ţivotnímu prostředí. Tomu odpovídá také úroveň ohlašovacích prahů. Specifickým 

polutantem je polétavý prach, resp. frakce s velikosti častic pod 10 mikrometrů (PM10), který 
se sleduje výhradně v únicích do ovzduší a je definován pouze velikostí částic majících 
variabilní chemické sloţení. 

Nejvyšší zastoupení provozoven ohlašujících anorganické látky do IRZ bylo v 
Moravskoslezském a Ústeckém kraji (obr. 11). Zde se také nacházela řada největších 
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producentů polétavého prachu, chloridů a kyanidů z velkých slévárenských zařízení a 
elektráren. 

  

Obr. 11  Anorganické látky – zastoupení provozoven podle krajů v závislosti na četnosti  

          ohlášených údajů 

Ostatní plyny 

Zde patří plyny odpovídající za vznik kyselých dešťů (oxidy siry, oxidy dusíku, 
amoniak, chlorovodík), plyny, které se účastní vzniku fotochemického smogu (oxid uhelnatý, 
NMVOC, oxidy síry, oxidy dusíku, amoniak), plyny, které poškozuji ozonovou vrstvu Země 

(fluorované uhlovodíky, některé NMVOC) a plyny vysoce toxické (kyanovodík, chlor a 
sloučeniny, fluor a sloučeniny, oxid uhelnatý ad.) jsou sdruţeny do skupiny „ostatní plyny“.  

Ze seznamu registrovaných látek v IRZ je do skupiny ostatních plynů zařaditelných deset 
látek či skupin látek: 
-amoniak (NH3), 

- oxidy dusíku (NOx/NO2),  
- oxidy síry (SOx/SO2),  

- chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl),  
- fluor a anorganické sloučeniny (jako HF),  
- nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC), 

- oxid uhelnatý (CO),  
- hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), 

- chlorofluorouhlovodíky (CFC) a 
- kyanovodík (HCN).  

Obrázek 12 znázorňuje rozmístění provozoven v krajích ČR (zahrnuty byly všechny 

záznamy o látkách ve skupině, tzn., ţe jedna provozovna můţe být započtena několikrát). 
Nejčetnější záznamy o ohlášeném mnoţství ostatních plynů pocházely z provozoven, které se 
nachází v Jihomoravském, Pardubickém kraji a na Vysočině. Většina provozoven v těchto 

krajích byly zemědělské podniky (chov prasat, skotu a drůbeţe, kombinovaná výroba) [23]. 
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Obr. 12  Ostatní plyny – zastoupení provozoven podle krajů v závislosti na četnosti   

               ohlášených údajů [23] 
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8   LÁTKY ZNEČIŠŤUJÍCÍ PROSTŘEDÍ 

Znečišťující látky jsou tuhé, kapalné a plynné látky, které přímo anebo po chemické či 
fyzikální změně v ovzduší, nebo po spolupůsobení s jinou látkou nepříznivě ovlivňují 

ovzduší, a tím ohroţují a poškozují zdraví osob, ostatních organismů nebo majetek.  
Jako samostatná skupina jsou uváděny pachy (zápachy). Většinou se jedná o plyny a páry 

organického původu. Jejich indikaci i ve velmi nízké koncentraci provádí člověk vlastním 
čichem dříve neţ citlivé analyzátory.  

Tuhé a kapalné znečišťující látky jsou částečky těchto látek, které mohou vytvářet se 

vzduchem dvojfázové disperzní systémy, v nichţ je vzduch disperzním prostředím a tuhé a 
kapalné částice dispergovanou látkou. Podle stability disperzního systému dělíme tyto látky 

na prachy a aerosoly. 

Pod pojmem prach jsou tedy zahrnuty malé částice tuhých látek, které po rozptýlení v 
klidném disperzním sytému mají pádovou rychlost, která odpovídá zákonům volného pádu. 

Patří sem polétavé prachy, hrubé prachy, jemné prachy a různé nečistoty.  
Pod pojmem aerosol jsou zahrnovány tuhé a kapalné částice, které po rozptýlení v klidném 

disperzním systému tvoří stabilní systém. Z hlediska ochrany ţivotního prostředí mají značný 
význam vzdušné aerosoly, které mohou mít buď inertní, ale i toxický nebo karcinogenní 
charakter. Původ vzdušných aerosolů můţe být přirozený nebo umělý.  

Různé plyny a páry se do ovzduší dostávají přírodní cestou. Plynné škodliviny se do 
ovzduší dostávají následkem různých fotochemických reakcí, elektrickými výboji, 

vulkanickou činností apod. Mimo bezprostřední výskyt je však koncentrace těchto plynů a par 
velmi nízká. Nejvyšší mnoţství těchto škodlivin se do ovzduší dostává následkem lidské 
činnosti. Jsou to především zplodiny spalování, vznikající ze stále rostoucího mnoţství paliv, 

pouţívaných k vytápění domácností, průmyslu, v energetice, dopravě a k jiným účelům. 
Dalším důleţitým zdrojem těchto škodlivin jsou průmyslové technologie zejména hutnického 

a chemického průmyslu a koksárenství [24]. 

8.1   Sloučeniny síry 

Oxid siřičitý, SO2 je hlavní znečišťující látkou v ovzduší co do mnoţství i co do 

účinků na ţivotní prostředí. Oxid siřičitý je bezbarvý štiplavý plyn s teplotou varu -10,2ºC. Je 
nehořlavý a rozpouští se ve vodě za vzniku kyselého roztoku, přičemţ jeho rozpustnost je 

silně závislá na teplotě.  

U oxidů síry můţeme zmínit několik zdrojů emisí. Jedním je spalování paliv 
obsahujících síru, dále jsou to úniky z průmyslu a pak také zdroje neantropogenního 

charakteru. Antropogenní zdroje emisí můţeme shrnout následovně: 
 Dnešní společnost spotřebovává velká mnoţství paliv v mnoha různorodých 

aplikacích, jako jsou například: výroba elektrické energie, výroba tepelné energie, 
rafinerie ropy, dopravní prostředky nebo zpracování kovů. Ve všech těchto zařízeních 
můţe při spalování paliv obsahujících síru docházet k její oxidaci na SOx a 

následnému úniku do ovzduší. Při spalování tuhých paliv asi 95% přítomné síry 
přechází na SO2, u kapalných paliv je to prakticky 100%. Oxid siřičitý je ve spalinách 

částečně oxidován na SO3. V kouřových plynech z elektráren před odsířením dosahuje 
poměr SO3/SO2 1/40 aţ 1/80. Mnohdy lze ale pouţít účinná odsiřovací zařízení či jiné 
technologie, které mohou u některých zdrojů emise oxidů síry omezit nebo dokonce 

prakticky zcela zlikvidovat. Hlavní význam mají emise oxidu siřičitého, protoţe oxidu 
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sírového se ve spalinách běţně nachází jen asi 2% (z celkového obsahu sloučenin 
síry). Oxid sírový v ovzduší následně vzniká oxidací oxidu siřičitého.  

 V průmyslu výroby kyseliny sírové jsou uţívána velká mnoţství oxidu siřičitého. 

Proto je zde moţné nalézt potenciální riziko úniků této látky do ovzduší.  
Mezi přírodní zdroje můţeme zařadit vulkanickou činnost a přirozené lesní poţáry.  

Koncentrace oxidu sírového jsou v ovzduší obvykle podstatně menší neţ koncentrace 
oxidu siřičitého. Oxid siřičitý můţe způsobovat širokou škálu negativních dopadů jak na 
ţivotní prostředí tak na zdraví člověka. Během určité doby v ovzduší přechází fotochemickou 

nebo katalytickou reakcí na oxid sírový, který je hydratován vzdušnou vlhkostí na aerosol 
kyseliny sírové. Rychlost oxidace závisí na povětrnostních podmínkách, teplotě, slunečním 

svitu, přítomnosti katalyzujících částic atd. Běţně se během jedné hodiny odstraní 0,1 aţ 2% 
přítomného SO2.  

Kyselina sírová můţe reagovat s alkalickými částicemi prašného aerosolu za vzniku 

síranů. Sírany se postupně usazují na zemský povrch nebo jsou z ovzduší vymývány 
sráţkami. Při nedostatku alkalických částic v ovzduší dochází k okyselení sráţkových vod aţ 

na pH < 4. Tímto způsobem oxidy síry společně s oxidy dusíku tvoří takzvané kyselé deště. 
Ty pak mohou být větrem transportovány na velké vzdálenosti a způsobit značná poškození 
lesních porostů i průmyslových plodin, uvolňují z půdy kovové ionty, poškozují 

mikroorganismy, znehodnocují vodu a mohou způsobit úhyn ryb.  

Oxidy síry byly také podstatnou příčinou vzniku tzv. smogu „londýnského typu“.  

Kyselé deště také poškozují stavby tím, ţe postupně při delších expozicích rozpouštějí některé 
druhy zdiva. Při běţných koncentracích kolem 0,1 mg.m-3 oxid siřičitý dráţdí oči a horní 
cesty dýchací. Při koncentraci 0,25 mg.m-3 dochází ke zvýšení respirační nemocnosti 

u citlivých dospělých i dětí. Koncentrace 0,5 mg.m-3 vede k vzestupu úmrtnosti u starých 
chronicky nemocných lidí. Významně ohroţenou skupinou lidí jsou především astmatici, kteří 
bývají na působení oxidů síry velmi citlivý.  

Při kontaktu s vyššími koncentracemi oxidu siřičitého (SO2) dochází u exponované 
osoby zejména k následujícím konkrétním projevům: 

 poškození očí;  
 poškození dýchacích orgánů (kašlání, ztíţení dechu);  
 při velmi vysokých koncentracích tvorba tekutiny v plicích (edém).  

Opakovaná expozice způsobuje ztrátu čichu, bolesti hlavy, nevolnost a závratě.  
Účinky oxidu sírového, který se v ovzduší nachází obvykle v menší koncentraci, jsou 

v podstatě účinky aerosolu kyseliny sírové, jejíţ dráţdivé účinky na dýchací orgány jsou ještě 
nepříznivější neţ u oxidu siřičitého.  

Na závěr lze říci, ţe v globálním měřítku kyselé deště tvořené oxidy síry a oxidy 

dusíku celkově ovlivňují rovnováhu v půdách, vodách a následně v mnohých ekosystémech, 
proto je jejich vliv moţno povaţovat za významně negativní [25]. 

8.2   Sloučeniny dusíku 

Dusík spolu s fosforem patří mezi nejdůleţitější makrobiogenní prvky, je nezbytný pro 

rozvoj mikroorganismů. Obsah celkového dusíku ve vodě, coţ je analytický skupinový 
ukazatel, je dán součtem koncentrací dusíku ve všech anorganických (NH3, NH4+, NO2-, 
NO3-) a organických dusíkatých sloučeninách. Zjištění hodnoty obsahu celkového dusíku je 

důleţité při stanovování látkové dusíkové bilance povrchových a odpadních vod. Z tohoto 
důvodu je parametr „celkový dusík“ sledován.  
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V atmosféře se vyskytují oxidy N2O, NO a NO2 a NH3, které jsou buď přírodního 
nebo antropogenního původu. Oxidy dusíku vznikají jako vedlejší produkty při spalování, 
mnoţství vznikajících oxidů závisí na teplotě a koncentraci kyslíku ve spalovacím vzduchu. 

Oxidy dusíku vznikají i při úderu blesku. Reakcemi v ovzduší vznikají dusičnany a dusitany.   

Dominantním zdrojem amoniakálního dusíku v ovzduší je biologická produkce a 

rozklad organické hmoty v půdě. Atmosférickou depozicí se oxidy dusíku a amoniak 
dostávají do ostatních sloţek ţivotního prostředí. Do půdy se dusík dostává hlavně aplikací 
dusíkatých hnojiv. Dalším zdrojem je atmosférická depozice a fixace elementárního dusíku 

některými mikroorganismy.  

Významným zdrojem organických i anorganických sloučenin dusíku ve vodách jsou 

splaškové odpadní vody. Specifická produkce celkového dusíku na 1 obyvatele za 1 den je 
přibliţně 12 g. Dalším významným zdrojem jsou odpady ze zemědělství (z ţivočišné výroby a 
splachy z obdělávané půdy hnojené dusíkatými hnojivy) a z potravinářského průmyslu. 

Některé průmyslové odpadní vody (např. z tepelného zpracování uhlí nebo z galvanického 
pokovování) mohou obsahovat velké mnoţství amoniakálního dusíku. Odpadní vody 

z výroby barviv a některé inhibitory koroze a nemrznoucí kapaliny mohou obsahovat 
dusitany. 

Mezi hlavní antropogenní emise dusíku patří: 

 nadměrné hnojení dusíkatými hnojivy  
 vznik oxidů dusíku při spalovacích procesech  

 splaškové odpadní vody  

Přirozeným zdrojem dusíku je rozklad organických dusíkatých látek rostlinného a 
ţivočišného původu. Zvyšování koncentrace dusíkatých a fosforečných látek můţe vést 

k přemnoţení řas a sinic ve vodách. Toto zvýšení koncentrace ţivin se označuje jako 
eutrofizace vod. 

Amoniakální dusík je ve vodách za oxických podmínek nestálý a velmi snadno 

pomocí nitrifikačních bakterií podléhá biochemické oxidaci na dusitany a následně na 
dusičnany (nitrifikace). Amoniakální dusík působí velmi toxicky na ryby. Toxicita však závisí 

do značné míry na hodnotě pH vody, protoţe toxický účinek má nedisociovaná molekula 
NH3, nikoli iont NH4

+. Amoniakální dusík je jedním z primárních produktů rozkladu 
organických dusíkatých látek, proto jeho zvýšená koncentrace indikuje fekální znečistění.  

Dusičnany jsou konečným produktem mineralizace organicky vázaného dusíku a za 
oxických podmínek jsou stabilní. Za anoxických podmínek však podléhají denitrifikaci za 

vzniku elementárního dusíku resp. oxidu dusného. Velká koncentrace dusičnanů, případně 
i dusitanů bývá charakteristická pro podzemní vody v oblastech s borovými lesy, kde písčitá, 
dobře provzdušněná půda obsahuje ve svrchních vrstvách jednak kmeny bakterií schopných 

fixovat elementární dusík a jednak kmeny nitrifikačních bakterií.  

           Jednotlivé dusíkaté sloučeniny se mohou navzájem přeměňovat. Amoniakální dusík 

můţe nitrifikací přecházet na dusičnany. Dusičnany se mohou v traktu redukovat bakteriální 
činností na toxické dusitany. Dusitany reagují s hemoglobinem na methemoglobin, který 
nemá schopnost přenášet kyslík v krvi. Problém vzniká především u kojenců asi do 3 měsíců 

věku. Dusitany mohou také v silně kyselém prostředí (např. v ţaludku) reagovat se 
sekundárními aminy (mohou vznikat v ţaludku rozkladem organických dusíkatých látek) za 

vzniku N-nitrosaminů, z nichţ některé se povaţují za potenciální karcinogeny [26].  
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8.3   Sloučeniny uhlíku 

Oxid uhličitý vzniká jako produkt dýchaní, vulkanickou činností, rozkladem 
organických látek, působením kyselin na horniny,ale zejména při spalování uhlíkatých paliv. 

Část vyprodukovaného CO2 se váţe fotosyntézou v rostlinách, část ve světových oceánech. 
V důsledku spalování fosilních paliv stoupá jeho obsah v ovzduší, coţ se nepříznivě projevuje 

v oteplování Země, v tzv. skleníkovém efektu. Nárůst CO2 v ovzduší Země, vedle jiných 
sloučenin, se nejvíce podílí na absorpci infračerveného záření, a tím omezuje teplenou radiace 
Země. Růst teploty vede k oteplování Země, a tím k některým nevratným změnám. 

 Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře je velice nízká a nepředstavuje proto pro 
zdraví přímé riziko. Ve vyšších koncentracích (například v nedostatečně větraných 

prostorách) však toxické působení vykazovat můţe. Krátkodobá expozice oxidu uhličitému 
můţe ihned nebo jen s krátkou časovou prodlevou způsobit bolest hlavy, závratě, dýchací 
potíţe, třes, zmatenost a zvonění v uších. Vyšší expozice pak můţe způsobit křeče, kóma a 

smrt. Některé váţnější případy otrav mohou zanechat následky na mozku, způsobit změny 
osobnosti a poškození zraku [27]. 

 Oxid uhelnatý je hořlavý a prudce jedovatý bezbarvý plyn (teplota varu činí -192ºC) 
bez zápachu, který je hlavním produktem nedokonalého spalování materiálů s obsahem 
uhlíku. Zdroje emisí jsou vesměs procesy zaloţené na spalování uhlíkatých paliv (coţ jsou 

dnes všechna paliva vyjma čistého vodíku) za nízké teploty a nedostatku spalovacího vzduchu 
(kyslíku), kdy nedochází k úplné oxidaci uhlovodíků (případně uhlíku) na oxid uhličitý a 

vodní páru (vzniká například i při lesních poţárech a vulkanickou činností). Dalším důvodem 
emisí mohou být konstrukční chyby či závady na spalovacím zařízení. Oxid uhelnatý je 
rovněţ obsaţen v cigaretovém kouři.  

Důleţitou roli hrají emise z motorů s vnitřním spalováním (ve městech aţ 95% emisí 
oxidu uhelnatého), přestoţe u moderních automobilů jsou díky katalyzátorům podstatně 

sníţeny. V místech s intenzivním automobilovým provozem můţe koncentrace oxidu 
uhelnatého v ovzduší dosáhnout aţ 100 mg.m-3. Emise oxidu uhelnatého z motorů jsou 
nejvyšší při volnoběhu a zejména v zimním období. Oxid uhelnatý můţe vznikat a být 

emitován zejména v provozech, kde se většinou vyuţívá spalování nebo termických procesů. 
Dalším typem emisí jsou emise, ke kterým můţe docházet při cíleném vyuţívání oxidu 

uhelnatého v hutnictví (rafinace niklu) a chemickém průmyslu (např. výroba kyseliny octové).  

 Oxid uhelnatý v atmosféře reaguje fotochemickými reakcemi s jinými látkami, 
zejména s hydroxylovým radikálem, čímţ se rozkládá, avšak na druhou stranu tyto reakce 

zvyšují koncentrace methanu a především škodlivého přízemního ozonu v ovzduší 
(fotochemický smog). Konečným produktem reakcí oxidu uhelnatého je oxid uhličitý. Doba 

setrvání oxidu uhelnatého v ovzduší se odhaduje na 36 – 110 dní. V konečném důsledku je 
moţné oxid uhelnatý díky jeho přeměně na oxid uhličitý označit rovněţ jako skleníkový plyn. 
Oxid uhelnatý vstupuje vdechováním (plicními sklípky) do krevního oběhu, kde se váţe na 

krevní barvivo hemoglobin silněji neţ kyslík, který má být prostřednictvím hemoglobinu 
transportován organismem do orgánů a tkání.  

Malé koncentrace oxidu uhelnatého, které se mohou vyskytovat i běţně v ovzduší 
například ve městech, mohou způsobit váţné zdravotní potíţe zejména lidem trpícím 
kardiovaskulárními chorobami. Delší expozice zvýšeným koncentracím oxidu uhelnatého 

v ovzduší můţe i zdravým lidem přinášet různé potíţe jako sníţenou pracovní výkonnost, 
sníţenou manuální zručnost, zhoršenou schopnost studia a potíţe s vykonáváním sloţitějších 

úkolů. V těhotenství můţe expozice malým dávkám oxidu uhličitého způsobit niţší porodní 
váhu novorozence.  
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Při vyšších koncentracích, které se však v ovzduší běţně nevyskytují, je oxid uhelnatý přímo 
jedovatý. Otrava se projevuje hnědočerveným zabarvením kůţe, následuje kóma, křeče a smrt  
[28]. 

8.4   Nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) 

Těkavé organické látky - nemethanové těkavé organické sloučeniny jsou těkavé 

chemické látky (mimo methanu), které je moţno definovat jako sloučeniny uhlíku s výjimkou 
CO, CO2, H2CO3, karbidů kovů, uhličitanů kovů a uhličitanu amonného. Za těkavé látky 
označujeme takové látky, které vykazují tlak par vyšší neţ 133,3 Pa při 20ºC, coţ zhruba 

odpovídá jejich teplotě varu pod 150ºC. Jsou převáţně bezbarvé, některé silně zapáchají 
(aromáty), jiné jsou bez zápachu. Látky NMVOC tvoří obecně následující chemické skupiny: 

alkoholy, aldehydy, alkany, aromáty, ketony a halogenované deriváty těchto látek. Některé 
jsou známé pod triviálními označeními „ředidla“, „rozpouštědla“ a pod.  

Mezi přirozené zdroje emisí nemethanových těkavých organických sloučenin patří 

produkce NMVOC stromy a jinými rostlinami. Hlavním zdrojem jsou látky uvolňované 
jehličnatými stromy z pryskyřice. Vzhledem k velice širokému pouţití popisované skupiny 

látek je velmi obtíţné konkrétně označit potenciální zdroje emisí. Pokud bychom měli alespoň 
obecně popsat, kde je třeba počítat s jejich moţnými emisemi, získáme následující výčet:  

 Spalování fosilních paliv: jedná se o spalování rozličných druhů fosilních paliv jak 

v mobilních (silniční doprava), tak ve stacionárních spalovacích zařízeních.  
 Vzhledem k hojnému pouţívání NMVOC v barvách a sprejích můţe docházet 

k únikům při jejich výrobě a aplikaci.  
 Úniky mohou také nastávat při nejrůznějších průmyslových procesech, zejména 

čištění, odmašťování, vyuţití rozpouštědel. Časté vyuţití NMVOC lze nalézt 

v textilním průmyslu.  

Nemethanové těkavé organické sloučeniny uvolněné do ţivotního prostředí mohou 

kontaminovat půdy, zásoby podzemní vody a především ovzduší.  
Mnohé z této široké skupiny látek se podílejí na reakcích, například s oxidy dusíku za 
slunečního svitu (fotochemické reakce), které podmiňují vznik škodlivého přízemního ozonu 

(fotochemický smog). Přízemní ozon má negativní vliv na zdraví člověka a je problémem 
zejména ve velkých městech. Můţe také ohrozit mnohé zemědělské plodiny.  

Zdravotní dopady NMVOC jsou velmi různorodé. Můţeme zmínit jak negativní vlivy 
spojené s přímým působením na zdraví člověka a ţivočichů, tak další r izika spojená 
s dlouhodobějším vdechováním některých látek jako je podráţdění smyslových orgánů, bolest 

hlavy, ztráta koordinace, poškození jater, ledvin nebo centrálního nervového systému. 
Některé z nich jsou podezřelé nebo prokázané karcinogeny (například benzen).  

Mezi rizika spojená s MNVOC patří zejména nebezpečí výbuchu či vzniku poţáru. Jedná se 
o látky převáţně hořlavé (mimo chlorovaných derivátů), coţ ve spojení s jejich značnou 
těkavostí a případným únikem můţe vést ke vzniku nebezpečné směsi se vzduchem. Po 

iniciaci zdrojem ohně můţe dojít k výbuchu či poţáru [29]. 

8.5   Polétavý prach 

Atmosférický aerosol je všudypřítomnou sloţkou atmosféry Země. Je definován jako 
soubor tuhých, kapalných nebo směsných částic o velikosti v rozsahu 1 nm – 100 µm. 
Významně se podílí na důleţitých atmosférických dějích jako je vznik sráţek a teplotní 

bilance Země. Z hlediska zdravotního působení atmosférického aerosolu na člověka byly 
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definovány velikostní skupiny aerosolu označované jako PMx (Particulate Matter), které 
obsahují částice o velikosti menší neţ x µm.  

Atmosférický aerosol můţe být přirozeného i antropogenního původu. Hlavním 

přirozeným zdrojem jsou výbuchy sopek, lesní poţáry a prach unášený větrem. Tyto částice 
mají velikost přibliţně 10 µm. Významné jsou také kapičky mořské vody, třebaţe většina 

z nich spadne poměrně brzy zpět do oceánu. Přirozeného původu je i tzv. bioaerosol, 
zahrnující organismy jako jsou viry, bakterie, houby a případně jejich části a ţivočišné a 
rostlinné produkty.  

Nejvýznamnějším antropogenním zdrojem jsou spalovací procesy, hlavně 
v automobilových motorech a elektrárnách a další vysokoteplotní procesy, jako je tavení rud a 

kovů nebo svařování. Tyto procesy produkují částice o velikosti kolem 20 nm. Aerosol můţe 
také vznikat odnosem částic větrem ze stavebních ploch nebo v důsledku odstranění 
vegetačního pokryvu z půdy. Dalším zdrojem mohou být zemědělské operace, nezpevněné 

cesty, těţební činnost a jakékoliv procesy, při kterých se vyskytují částice o dané velikosti. 
Atmosférický aerosol můţe také vznikat chemickou reakcí plynných sloţek (např. oxidu 

siřičitého s amoniakem) za vzniku částic o velikosti průměrně 300 nm. 

Z ovzduší se aerosol dostává do ostatních sloţek ţivotního prostředí pomocí suché 
nebo mokré atmosférické depozice. V principu platí, ţe čím menší průměr částice má, tím 

déle zůstane v ovzduší. Částice o velikosti přes 10 µm sedimentují na zemský povrch 
v průběhu několika hodin, zatímco částice nejjemnější (menší neţ 1 µm) mohou v atmosféře 

setrvávat týdny neţ jsou mokrou depozicí odstraněny.  

Částice jemného a hrubého aerosolu mají odlišné sloţení. Materiál zemské kůry 
(částice půd, zvětraných hornin a minerálů, prach) a bioaerosol tvoří většinu hmotnosti 

hrubého aerosolu, zatímco jemný aerosol je tvořen hlavně sírany, amonnými solemi, 
organickým a elementárním uhlíkem a některými kovy. Dusičnany jsou významnou sloţkou 
jak hrubého, tak jemného aerosolu. Prašný aerosol můţe také slouţit jako absorpční medium 

pro těkavé organické látky.  

Aerosol můţe působit na organismy mechanicky zaprášením. Zaprášení listů rostlin 

sniţuje jejich aktivní plochu, u ţivočichů prach vstupuje do dýchacích cest. Dalším 
problémem je toxické působení látek obsaţených v aerosolu.  
Pevné částice v atmosféře ovlivňují energetickou bilanci Země, protoţe rozptylují sluneční 

záření zpět do prostoru. Podnebí ovlivňují tyto částice také svým účinkem na tvorbu oblaků. 
Jsou- li při tvorbě oblaků přítomny pevné částice ve velkém mnoţství, bude výsledný oblak 

sestávat z velkého mnoţství menších kapek. Takový oblak bude odráţet sluneční záření 
mnohem více, neţ oblak sestávající z částic větších. Vlivy na klima se však projevují spíše 
v regionálním měřítku.  

          Částice atmosférického aerosolu se usazují v dýchacích cestách. Místo záchytu závisí 
na jejich velikosti. Větší částice se zachycují na chloupcích v nose a nezpůsobují větší potíţe. 

Částice menší neţ 10 µm se mohou usazovat v průduškách a způsobovat zdravotní problémy. 
Částice menší neţ 1 µm mohou vstupovat přímo do plicních sklípků, proto jsou tyto částice 
nejnebezpečnější [30]. 
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9   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část je zaměřená na sledování emisí při pouţití vybraných typů 
primárních jednotek kogeneračních systémů. Pro potvrzení ekologického dopadu na ţivotní 

prostředí byly uvaţovány jako primární jednotky spalovací motory a mikroturbína, jejichţ 
palivem je benzín, nafta a zemní plyn. Cílem měření bylo zjistit mnoţství vybraných typů 

emisí u jednotlivých zařízení a tedy jejich vliv na ţivotní prostředí.  

Byly sledovány emise oxidu dusnatého (NO), oxidu uhličitého (CO2) a kyslíku (O2). 
Emise NO přispívají k tvorbě fotochemického smogu. Tento druh smogu má silné oxidační, 

agresivní a toxické účinky, proto je důleţité emise NO u procesů spalování sledovat. Oxid 
uhličitý je nejčastěji uváděn jako skleníkový plyn. V důsledku spalování fosilních paliv můţe 

totiţ růst jeho obsah v ovzduší, coţ se nepříznivě projevuje v oteplování Země, v tzv. 
skleníkovém efektu. Mnoţství kyslíku bylo sledováno z důvodu kontroly spalování. Byl tak 
určen vzduchový faktor a také součinitel přebytku vzduchu, se kterým jednotlivá spalovací 

zařízení pracují. 

 Emise u spalovacích motorů byly měřeny v závislosti na čase a otáčkách. Koncentrace 

CO2 a NO byly měřeny kontinuálním analyzátorem Advance OPTIMA, URAS 14 od firmy 
Hartmann & Braun pracujícím na principu absorpce infračerveného záření. Koncentrace O2 
ve spalinách byla měřena kontinuálním analyzátorem PMA 30 od firmy AFRISO s.r.o. Emise 

u mikroturbíny byly měřeny v závislosti na elektrickém výkonu. Koncentrace O2 a NO byly 
měřeny stejným způsobem jako u spalovacích motorů. Koncentrace CO2 ve spalinách byly 

měřeny kontinuálním analyzátorem GASMET FT-IR model CX4000 pracujícím na principu 
absorpce infračerveného záření [31]. 

9.1   Spalování paliv a kontrola spalování 

Spalování je rychlá oxidace paliva, při které se uvolňuje tepelná energie. V technické 
praxi se tato energie vyuţívá pro zajištění technologie příslušného výrobního procesu. 

Spalování paliva by mělo probíhat s minimálním přebytkem vzduchu, který by ještě 
zajišťoval dokonalé spalování. Nedostatek spalovacího vzduchu se totiţ nepříznivě projevuje 
ztrátou chemického tepla nespálených hořlavých částí paliva a přebytek spalovacího vzduchu 

naopak ztrátou tepla při zvětšeném mnoţství odcházejících spalin.  

 Pro stanovení přebytku vzduchu byly vypracovány pro praktické pouţití metody 

analytické a grafické, které vyţadují znalost příslušných sloţek spalin v průběhu procesu 
spalování. Grafické metody umoţňují při znalosti příslušných sloţek v suchých spalinách 
stanovených analyzátorem, určit dokonalost spalování, případně i přebytek spalovacího 

vzduchu. Jednoduchost řešení předurčuje tyto metody k praktickému pouţívání. 
Nejrozšířenější z těchto metod je Ostwaldův a Bunteův trojúhelník. Vzhledem k tomu, ţe 

kromě sloţení spalin bylo cílem určit také součinitel přebytku vzduchu,  je vhodné pouţít 
Ostwaldův trojúhelník [32].  

 Jednotlivá zařízení spalovala různé druhy paliv. Těmito palivy byla kapalná paliva 

jako je benzín a nafta a také plynná paliva jako je zemní plyn. Na základě známého sloţení 
těchto paliv byly vypočítány hodnoty potřebné pro konstrukci Ostwaldova trojúhelníku.  Dále 

pak z Ostwaldova trojúhelníku byl určen vzduchový faktor, součinitel přebytku vzduchu a 
případná míra nedokonalosti spalování, tedy obsah oxidu uhelnatého. 
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9.1.2   Řešení pro kapalná paliva 

 Při pouţití kapalných paliv se projevují zejména dobré spalovací vlastnosti, vysoká 

výhřevnost a rychlý náběh spalovacích zařízení do provozního stavu. Mezi kapalná paliva se 
dá zařadit více druhů paliv. V experimentálním měření byla spalována nejčastěji uţívaná 

kapalná paliva u spalovacích motorů a to benzín a nafta. 

 Vypočtené hodnoty pro konstrukci Ostwaldova trojúhelníku pro benzín jsou uvedeny 
v tabulce 10 a 11. Při konstrukci trojúhelníku se na svislou osu nanášejí hodnoty k (objemový 

podíl CO2 v suchých spalinách) a na vodorovnou osu hodnoty q (objemový podíl O2 
v suchých spalinách). Jak je vidět v tabulce 11, určíme- li si η = 1 (vzduchový faktor), pak 

dostaneme maximální hodnotu objemového podílu CO2 ve spalinách kmax (hodnota 14,84). Při 
určení si η = 0 je uvaţováno spalování s nekonečně velkým přebytkem vzduchu, takţe 
hodnota qmax je 21 % (maximální hodnota objemového podílu O2 ve spalinách) [32]. 

Benzín 

Tabulka 9  Chemické sloţení benzínu [33] 

sloţka uhlík (C) vodík (H) 

[% hmotnostní] 85 15 

 

Tabulka 10  Vypočítané hodnoty pro konstrukci Ostwaldova trojúhelníku pro benzín 

Oblast dokonalého spalování Oblast nedokonalého spalování 

Omin  
[m3.kg-1] 

Vsp 
[m3.kg-1] 

kmax 
[%] 

Ωmin 
[m3.kg-1] 

Vsp,ned 
[m3.kg-1] 

'

maxp  

[%] 

'

maxq  

[%] 

2,4267 10,7139 14,84 1,6331 11,5075 13,81 6,9 

 

Tabulka 11  Hodnoty rozdělující přímku dokonalého spalování Ostwaldova trojúhelníku pro   
                    benzín 

η [1] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

k [%] 1,39 2,79 4,22 5,67 7,14 8,63 10,15 11,69 13,25 14,84 

 

Označení v tabulkách 10,11, 13 a 14: 

Omin; Vsp                                      je teoreticky minimální objem kyslíkuvzniklých ; suchých spalin  

                                             (m3.kg-1), 

2max COk                    - maximální hodnota objemového podílu CO2 ve spalinách  (%), 

Ωmin; Vsp,ned                      - teoreticky minimální objem kyslíku; suchých spalin při     

                                           nedokonalém spalování  (m3.kg-1), 

COp '

max ; 
2

'

max Oq    - maximální objemový podíl CO; O2 v suchých spalinách při  

                                           nedokonalém spalování  (%), 

η                                        - vzduchový faktor  (1), 

2max COk                                    - objemový podíl CO2 v suchých spalinách  (%) [32]. 
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Výpočty vzduchového faktoru a součinitele přebytku vzduchu 

 Pro zjištění dokononalosti spalování je moţné vizuálním odečtem přímo z Ostwaldova 
troúhelníku zjistit hodnotu vzduchového faktoru, případně také výpočtem dle rovnice (1).  

Ze známé hodnoty vzduchového faktoru lze vypočítat součinitel přebytku vzduchu podle 
rovnice 2. 

Rovnice pro výpočet vzduchového faktoru η: 

1
87,1100

76,4100

minmin

min

OwqO

qO

C

          (1) 

kde Omin  je teoreticky minimální objem kyslíku  (m3.kg-1), 
  wC           - hmotnostní podíl uhlíku v palivu  (kg.kg-1), 

 
2Oq    - objemový podíl O2 v suchých spalinách  (%). 

 
Rovnice pro výpočet součinitele přebytku vzduchu n: 

1
1

n                          (2) 

Nafta 

Tabulka 12  Chemické sloţení nafty [33] 

sloţka uhlík 
(C) 

vodík 
(H) 

dusík 
(N) 

kyslík 
(O) 

síra  
(S) 

popelovina 
(A) 

voda 
(W) 

[% hmotnostní] 84 12 1,5 1,5 0,75 0,05 0,2 

 
Tabulka 13  Vypočítané hodnoty pro konstrukci Ostwaldova trojúhelníku pro naftu 

Oblast dokonalého spalování Oblast nedokonalého spalování 

Omin  
[m3.kg-1] 

Vsp 
[m3.kg-1] 

kmax 
[%] 

Ωmin 
[m3.kg-1] 

Vsp,ned 
[m3.kg-1] 

'

maxp  

[%] 

'

maxq  

[%] 

2,2295 9,9537 15,78 1,4452 10,738 14,63 7,3 

 
Tabulka 14  Hodnoty rozdělující přímku dokonalého spalování Ostwaldova trojúhelníku pro  
                    naftu 

η [1] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

k [%] 1,49 3,00 4,52 6,07 7,64 9,22 10,83 12,46 13,88 15,78 

Chemické sloţení nafty je uvedeno v tabulce 12 a hodnoty pro konstrukci Ostwaldova 

trojúhelníku jsou uvedeny v tabulce 13 a 14. Pro výpočet vzduchového faktoru a součinitele 
přebytku vzduchu byly pouţity stejné rovnice jako u benzínu.  

9.2.2   Řešení pro plynná paliva 

 Základním představitelem přírodních plynných paliv je zemní plyn. V širším smyslu 
se jako zemní plyn označují všechny hořlavé plyny obsahující vysoký podíl methanu. Díky 
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tomu, ţe obsahuje především methan, má v porovnání s ostatními fosilními palivy při 
spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie. 

Zemní plyn (CNG) 

Chemické sloţení zemního plynu ze sítě je uvedeno v tabulce 15. Vypočtené hodnoty 
pro konstrukci Ostwaldova trojúhelníku jsou uvedeny v tabulce 16 a 17. 

Tabulka 15  Chemické sloţení zemního plynu [34] 

sloţka methan ethan propan butan pentan hexan oxid 
uhličitý 

dusík síra 

[% hmotnostní] 97,11 1,32 0,409 0,13 0,032 0,016 0,171 0,809 < 1 

 

Tabulka 16  Vypočítané hodnoty pro konstrukci Ostwaldova trojúhelníku pro CNG   

Oblast dokonalého spalování Oblast nedokonalého spalování 

Omin 
[m3.m-3] 

2COV  

[m3.m-3] 

Vsp 
[m3.m-3] 

Ωmin 
[m3.m-3] 

VCO 
[m3.m-3] 

Vsp,ned 
[m3.m-3] 

'

maxk  

[%] 

kmax 

[%] 

'

maxp  

[%] 

'

maxq  

[%] 

1,9431 0,9728 8,2869 1,4567 0,9711 8,7734 0,02 11,74 11,1 5,5 

Tabulka 17  Hodnoty rozdělující přímku dokonalého spalování Ostwaldova trojúhelníku  pro  

         CNG 

η [1] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

k [%] 1,06 2,15 3,26 4,39 5,55 6,73 7,94 9,18 10,44 11,74 

 
Označení v tabulkách 16 a 17: 

Omin; Vsp; 
2COV                           je teoreticky minimální objem kyslíku; objem vzniklých suchých                                      

                                             spalin a objem celkového CO2 v suchých spalinách  (m3.m-3),                                              

Ωmin; Vsp,ned; VCO              - teoreticky minimální objem kyslíku; objem suchých spalin při     

                                 nedokonalém spalování a celkový objem oxidu uhelnatého  

 vzniklý nedokonalým spalováním paliva  (m3.m-3),                 

2COk ; 
2

'

max COk        - objemový podíl oxidu uhličitého; maximální hodnota objemového  

                                            podílu CO2 ve spalinách  (%), 

COp '

max ; 
2

'

max Oq     - maximální objemový podíl CO a O2 v suchých spalinách při  

                                             nedokonalém spalování  (%), 

η                                        - vzduchový faktor  (1), 

2COk                                           - objemový podíl CO2 v suchých spalinách  (%) [32]. 

 

Výpočet vzduchového faktoru a součinitele přebytku vzduchu 
 

Při výpočtu vzduchového faktoru, součinitele přebytku vzduchu a pro potvrzení 

dokonalosti spalování je řešení obdobné jako pro kapalná paliva. Pro výpočet vzduchového 
faktoru byla pouţita rovnice (3). Vzhledem k větším podílům oxidu uhličitého a dusíku 

v palivu je nutno tyto při řešení uvaţovat [32]. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
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Odvozená rovnice pro výpočet vzduchového faktoru η: 

 1
100

76,4100

minmin

min

22
OVVqO

qO

NCO

                               (3) 

kde Omin          je teoreticky minimální objem kyslíku  (m3.m-3), 

        
22

; NCO VV   - objem celkového CO2; N2 v suchých spalinách  (m3.m-3), 

        
2Oq      - objemový podíl O2 v suchých spalinách (%) [32]. 

Pro výpočet součinitele přebytku vzduchu je pouţita stejná rovnice (2) jako u kapalných 

paliv. 

9.2   Metody měření  

U spalovacích motorů byla prováděna kontinuální měření plynných sloţek ve 
výfukovém potrubí. U mikroturbíny bylo prováděno měření plynných sloţek spalin v 
kouřovodu (vnitřní průměr 125 mm) za tepelným výměníkem [31]. 

9.2.1  Metodika měření pro spalovací motory  

Odběr vzorků spalin byl uskutečňován pomocí sondy s vyhřívaným keramickým 
filtrem pro odloučení tuhých částic, za kterým bylo připojeno vytápěné vedení vzorku 

(vytápěná hadice z PTFE) k zabránění kondenzace odebíraného vzorku spalin při jeho 
dopravě. Na konci vytápěného vedení byla instalována chladnice plynu, v níţ byla odloučena 
vlhkost ze spalin. Takto upravený vzorek byl veden přes čerpadlo plynu dále do analyzátorů.  

Koncentrace CO2 a NO byly měřeny kontinuálním analyzátorem Advance OPTIMA, 
URAS 14 od firmy Hartmann & Braun pracujícím na principu absorpce infračerveného 

záření. Analyzátor byl před měřením kalibrován. Pro kalibraci nuly byl pouţit okolní vzduch, 
pro kalibraci horního bodu (spanu) kalibrační směs firmy SIAD o sloţení: 248 ppm CO, 
385 ppm NO, 498 ppm SO2, 9,97 % CO2, balanční plyn N2. Rozsah analyzátoru pro měření 

NO byl nastaven na (0-1000 ppm) a na 0-20% pro měření CO2. Výsledky měření jsou 
vyjádřeny jako objemové koncentrace měřených sloţek v suchých spalinách.  

Koncentrace O2 ve spalinách byla měřena kontinuálním analyzátorem PMA 30 od 
firmy AFRISO s.r.o., vyuţívajícím paramagnetických vlastností kyslíku. Přístroj byl před 
měřením kalibrován čistým dusíkem pro kalibraci nuly (0% O2) a okolním vzduchem  

(21% O2) pro kalibraci spanu a měřil v rozsahu 0 – 30 %. Výsledky měření jsou vyjádřeny 
jako objemové koncentrace O2 v suchých spalinách [31]. 

9.2.2   Metodika měření pro mikroturbínu 

Spaliny byly odebírány vyhřívanou odběrovou sondou s vyhřívanou hlavicí s 

keramickým filtrem pro odloučení tuhých částic a dále vedeny přes vyhřívanou hadici z PTFE 
do vyhřívané filtrační jednotky s čerpadlem plynu SYCOS P-HOT. Ve filtrační jednotce byla 

trasa vedení vzorků spalin rozdělena. Jedna větev byla zapojena do analyzátoru FTIR, druhá 
větev byla znovu rozdělena a vedla spaliny přímo do analyzátoru CxHy, před kterým byl 
zapojen přívod do chladnice plynu a dále přes čerpadlo plynu do analyzátorů CO, NO a O2. 

Koncentrace O2 ve spalinách byla měřena kontinuálním analyzátorem PMA 30 od 
firmy AFRISO s.r.o., vyuţívajícím paramagnetických vlastností kyslíku. Přístroj byl před 

měřením kalibrován čistým dusíkem pro kalibraci nuly (0% O2) a okolním vzduchem (21% 
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O2) pro kalibraci spanu a měřil v rozsahu 0 – 30 %.  Výsledky měření jsou vyjádřeny jako 
objemové koncentrace O2 v suchých spalinách.  

Koncentrace NO byly měřeny kontinuálním analyzátorem Advance OPTIMA, URAS 

14 od firmy Hartmann & Braun pracujícím na principu absorpce infračerveného záření. 
Analyzátor byl před měřením kalibrován. Pro kalibraci nuly byl pouţit okolní vzduch, pro 

kalibraci horního bodu (spanu) kalibrační směs firmy SIAD o sloţení: 248 ppm CO, 385 ppm 
NO, 498 ppm SO2, 9,97 % CO2, balanční plyn N2. Rozsah analyzátoru pro měření NO byl 
nastaven na (0-1000 ppm). Výsledky měření jsou vyjádřeny jako objemové koncentrace 

měřených sloţek v suchých spalinách. 

Koncentrace CO2 ve spalinách byly měřeny kontinuálním analyzátorem GASMET 

FT-IR model CX4000 pracujícím na principu absorpce infračerveného záření. Koncentrace 
plynných sloţek byly měřeny a ukládány v minutových intervalech do databáze v připojeném 
PC s obsluţným programem. Před měřením byla hodnota pozadí (základní linie) přístroje 

kalibrována čistým dusíkem. Výsledky měření CO2 byly přepočteny na objemové koncentrace 
v suchých spalinách [31]. 

9.3   Výsledky měření  

Pro měření spalin byly pouţity jiţ uvedené metody. U kaţdého spalovacího zařízení 
byly sledovány emise NO, CO2 a O2. U spalovacích motorů byly emise měřeny při 

minimálním výkonu a pracovním výkonu a u mikroturbíny při elektrické výkonu 5 a 25 KWe. 
Na základě těchto naměřených hodnot byly sestrojeny závislosti emisí na čase (výkonu) a také 

byly odečteny z Ostwaldova trojúhelníku hodnoty vzduchového faktoru, součinitele přebytku 
vzduchu a posouzení míry dokonalosti spalování.  

9.3.1   Měření spalovacího motoru - benzí n 

Benzínové motory pracují s vnější nebo vnitřní tvorbou homogenní směsi a jejím 

záţehem z cizího zdroje. Homogenní směs paliva a vzduchu se v motoru při kompresním 
zdvihu zahřívá na teplotu 400 – 500 ºC, která je niţší neţ teplota samovznícení.  

 

Obr. 13  Spalovací motor - benzínový 

Benzinový motor (obr.13) potřebuje ke svému provozu určitý poměr vzduchu a paliva. 

Ideální teoretické úplné spalování nastává při poměru 14,8 kg vzduchu na 1 kg paliva. Tento 
poměr je také označován jako stechiometrický poměr. Měrná spotřeba paliva je značně 

závislá na směšovacím poměru vzduchu a paliva. Pro reálné úplné spalování a tím také pro co 
nejmenší spotřebu je nutný přebytek vzduchu, jehoţ hranice je určena zejména zápalností 
směsi a pouţitelnou dobou hoření.  
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9.3.1.1   Měření mnoţství spalin NO, CO2, O2 při spalování benzínu 

Měření mnoţství spalin NO, CO2, O2 bylo provedeno pro minimální výkon (800-1000 
otáček za minutu) a pracovní výkon (2500 otáček za minutu). Na základě naměřených hodnot 

objemového podílu CO2 a O2 ve spalinách byly z Ostwaldova trojúhelníku a také výpočtem 
určeny hodnoty vzduchového faktoru, součinitele přebytku vzduchu a posouzení dokonalosti 

spalování. 
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 Obr. 14  Závislost mnoţství spalin NO na čase při spalování benzínu 
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 Obr. 15  Závislost mnoţství spalin CO2 na čase při spalování benzínu  
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 Obr.  16  Závislost  mnoţství spalin O2 na čase při spalování benzínu  
 
 Na obrázku 14 jde vidět, ţe emise NO jsou při pracovních otáčkách vyšší neţ při 

minimálním výkonu neboli volnoběhu. Také emise CO2 (obr. 15) jsou vyšší při vyšších 
otáčkách, ale  jen nepatrně. Emise O2 (obr. 16) jsou niţší při pracovních otáčkách, protoţe 

zařízení pracuje s niţším součinitelem přebytku vzduchu.  

9.3.1.2   Ostwaldŧv trojúhelník pro spalování benzínu 

Z Ostwaldova trojúhelníku byl určen vzduchový faktor odpovídající minimálnímu a 

pracovnímu výkonu a mnoţství spalin CO2 a O2. Hodnoty vzduchového faktoru byly také 
ověřeny výpočtem. Ze známé hodnoty vzduchového faktoru byl podle jiţ uvedené rovnice (2) 

vypočten součinitel přebytku vzduchu.  

Tabulka 18  Hodnoty η a n pro spalování benzínu  

Výkon 

[otáčky za minutu] 

O2 

[% obj.] 

CO2 

[% obj.] 

η 

[1] 

n 

[1] 

800-1000 1,1 13,6 0,95 (0,96) 1,05 

2500 0,5 14,2 0,98 (0,98) 1,02 

 
Hodnoty vzduchového faktoru a součinitele přebytku vzduchu jsou shrnuty v tabulce 

18, přičemţ hodnota v závorce je vizuálně odečtená hodnota z Ostwaldova trojúhelníku.  

Vypočtené hodnoty vzduchového faktoru se minimálně lišily od vizuálně odečtené hodnoty z 
Ostwaldova trojúhelníku. Z tabulky 18 také vyplývá, ţe motor spalující benzín pracuje  

s malým součinitelem přebytku vzduchu.  

Na obrázku 17 jsou znázorněny analýzy spalin, které odpovídají minimálnímu a 
pracovnímu výkonu spalovacího motoru. Bod A ukazuje analýzu spalin pro 1,1 % O2 a 13,6 

% CO2 a bod B pro 0,5  % O2 a 14,2 % CO2. Podle charakteru spalování lze říci, ţe body A i 
B ukazují smíšené spalování s přebytkem vzduchu. Ze zakreslených analýz lze také vidět, ţe i 

obsah spalin oxidu uhelnatého (CO) je nízký, konkrétně se pohyboval kolem 0,5 objemových 
procent. 
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Obr. 17  Ostwaldův trojúhelník pro benzín 
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9.3.2   Měření spalovacího motoru – CNG  

Spalovací motory na zemní plyn se zpravidla nevyrábějí jako motory speciální 

konstrukce. Vyuţívá se sériově vyráběných dieselových nebo benzínových motorů, u kterých 
se provedou potřebné úpravy a jejich vybavení plynovým palivovým příslušenstvím. Plynové 

motory mohou být buď se vznětovým pracovním oběhem, kdy se palivová směs ve válci 
zapaluje zapalovací dávkou nafty, nebo se záţehovým pracovním oběhem s elektrickým 
zapalováním [35]. 

  

Obr. 18  Nádrţ na zemní plyn  
 

Benzinové záţehové motory bývají pro provoz na CNG upravovány doplněním 
plynovým palivovým příslušenstvím tak, aby umoţňovaly provoz jednak na CNG, jednak na 
benzín. Pro porovnání emisní zátěţe motoru benzínového (obr. 13) a CNG bylo provedeno u 

motoru na benzín přepojení na zemní plyn, který byl dodáván z atestované tlakové lahve, 
kterou lze vidět na obrázku 18. 

9.3.2.1 Měření mnoţství spalin NO, CO2, O2 při spalování zemního plynu 

Měření mnoţství spalin NO, CO2, O2 bylo provedeno pro minimální výkon (800-1000 
otáček za minutu) a pracovní výkon (2500 otáček za minutu). Na základě naměřených hodnot 

objemového podílu CO2 a O2 ve spalinách byly z Ostwaldova trojúhelníku a také výpočtem 
určeny hodnoty vzduchového faktoru a součinitele přebytku vzduchu. 
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 Obr. 19  Závislost mnoţství spalin NO na čase při spalování zemního plynu 
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 Obr. 20  Závislost mnoţství spalin CO2 na čase při spalování zemního plynu 
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 Obr. 21  Závislost mnoţství spalin O2 na čase  při spalování zemního plynu  

Z obrázku 19 vyplývá, ţe emise NO jsou vyšší při pracovních otáčkách, tak jako při 
spalování benzínu. Emise CO2 se při rozdílných otáčkách liší jen nepatrně. Emise O2 se také 

jen nepatrně liší, vyšší jsou při minimálním výkonu, to znamená, ţe motor pracuje s vyšším 
součinitelem přebytku vzduchu.  

9.3.2.2   Ostwaldŧv trojúhelník pro spalování CNG  

Z Ostwaldova trojúhelníku byl určen vzduchový faktor pro všechny naměřené hodnoty 
mnoţství spalin CO2 a O2. Hodnoty vzduchového faktoru byly také ověřeny výpočtem. Ze 

známé hodnoty vzduchového faktoru byl vypočten součinitel přebytku vzduchu.  
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Tabulka 19  Hodnoty η a n pro spalování CNG 

Výkon 

[otáčky za minutu] 

O2 

[% obj.] 

CO2 

[% obj.] 

η 

[1] 

n 

[1] 

800-1000 0,8 10,7 0,97 (0,98) 1,03 

2500 0,4 11 0,98 (0,99) 1,02 

 

Hodnoty vzduchového faktoru a součinitele přebytku vzduchu jsou shrnuty v tabulce 
19, přičemţ hodnota v závorce je vizuálně odečtená hodnota z Ostwaldova trojúhelníku. 
Vypočtené hodnoty vzduchového faktoru se minimálně lišily od vizuálně odečtené hodnoty z 

Ostwaldova trojúhelníku. Z tabulky 10 také vyplývá, ţe motor spalující zemní plyn pracuje 
s malým součinitelem přebytku vzduchu.  

Na obrázku 22 jsou znázorněny dvě analýzy spalin. Bod C ukazuje analýzu spalin pro 
0,8 % O2 a 10,7 % CO2 (minimální výkon) a bod D pro 0,4 % O2 a 11 % CO2 (pracovní 
výkon). Ze zakreslených analýz lze také vidět, ţe i obsah spalin oxidu uhelnatého (CO) je 

nízký, konkrétně se pohyboval kolem 0,5-0,7 objemových procent. V porovnání s benzínem 
se hodnoty spalin CO příliš neliší, ale hodnoty CO2 se liší uţ podstatněji. Je to dáno tím, ţe 

zemní plyn je sloţen převáţně z methanu, proto je při jeho spalování produkováno méně CO2. 
Dá se tedy povaţovat za ekologičtější palivo.  
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Obr. 22  Ostwaldův trojúhelník pro zemní plyn
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9.3.3   Měření spalovacího motoru - nafta 

U dieselového motoru je uţitečný výkon řízen kvalitativně, tedy obsahem paliva ve 

směsi palivo vzduch. To se děje řízením vstřikované dávky paliva ve vstřikovacím zařízení. 
Proto naftové motory pracují zpravidla s přebytkem vzduchu. Stechiometrický směšovací 

poměr činí u vznětových motorů asi 14,5 kg vzduchu na 1 kg paliva. To znamená, ţe 
k úplnému spálení 1 kg paliva je zapotřebí asi 14,5 kg vzduchu [35]. Emisní zatíţení při 
vyuţívaní dieselových motorů bylo sledováno na upraveném motoru viz obrázek 23. 

 

 

Obr. 23  Spalovací motor - dieselový 

9.3.3.1   Měření mnoţství spalin NO, CO2, O2 při spalování nafty  

Měření mnoţství spalin NO, CO2, O2 bylo provedeno pro minimální výkon (850 
otáček za minutu) a pracovní výkon (2000 otáček za minutu). Na základě naměřených hodnot 
objemového podílu CO2 a O2 ve spalinách byly z Ostwaldova trojúhelníku a také výpočtem 

určeny hodnoty vzduchového faktoru a součinitele přebytku vzduchu.  

0,0000

0,0010

0,0020

0,0030

0,0040

0,0050

0,0060

0,0070

0,0080

0,0090

0,0100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

čas [min]

N
O

 [
%

 o
b

j.
]

minimální výkon

pracovní výkon

 

 Obr. 24  Závislost mnoţství spalin NO na čase při spalování nafty 
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 Obr. 25  Závislost mnoţství spalin CO2 na čase při spalování nafty  
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 Obr. 26  Závislost mnoţství spalin O2 na čase při spalování nafty 

 Na obrázku 24 lze vidět, ţe emise NO jsou při pracovních otáčkách vyšší neţ při 
minimálním výkonu neboli volnoběhu. Emise CO2 (obr. 24) se téměř neliší. Emise O2  (obr. 

26) jsou vyšší při minimálním výkonu. Zařízení pracuje při pracovních otáčkách s větším 
součinitelem přebytku vzduchu.  

 9.3.3.2   Ostwaldŧv trojúhelník pro spalování nafty 

Z Ostwaldova trojúhelníku byl určen vzduchový faktor pro všechny naměřené hodnoty 
mnoţství spalin CO2 a O2. Hodnoty vzduchového faktoru byly také ověřeny výpočtem. Ze 

známé hodnoty vzduchového faktoru byl vypočten součinitel přebytku vzduchu.  
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Tabulka 20  Hodnoty η a n pro spalování nafty 

Výkon 

[otáčky za minutu] 

O2 

[% obj.] 

CO2 

[% obj.] 

η 

[1] 

n 

[1] 

850 17,3 2,6 0,19 (0,18) 5,26 

2000 17,6 2,4 0,17 (0,17) 5,88 

 

Hodnoty vzduchového faktoru a součinitele přebytku vzduchu jsou shrnuty v tabulce 
20, přičemţ hodnota v závorce je vizuálně odečtená hodnota z Ostwaldova trojúhelníku. 
Vypočtené hodnoty vzduchového faktoru se minimálně lišily od vizuálně odečtené hodnoty z 

Ostwaldova trojúhelníku. Z tabulky 20 také vyplývá, ţe motor spalující naftu pracuje 
s mnohem větším součinitelem přebytku vzduchu neţ motor spalující benzín.  

Na obrázku 27 jsou znázorněny dvě analýzy spalin. Bod E ukazuje analýzu spalin pro 
17,3 % O2 a 2,6  % CO2 (minimální výkon) a bod F pro 17,6  % O2 a 2,4 % CO2 (pracovní 
výkon). Podle charakteru spalování lze říci, ţe body E i F ukazují smíšené spalování s 

přebytkem vzduchu. Ze zakreslených analýz lze také vidět, ţe i obsah spalin oxidu uhelnatého 
(CO) je velmi nízký. V porovnání s benzínovým motorem byl dokonce mnohem niţší, 

hodnota se pohybovala kolem 0,04 objemových procent. 
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Obr. 27  Ostwaldův trojúhelník pro naftu  
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9.3.4   Meření mikroturbíny  

Emise u mikroturbíny byly měřeny v závislosti na čase a elektrickém výkonu. U 

mikroturbíny se změna poţadovaného výkonu provádí kombinací změny průtočného 
mnoţství pracovní látky tepelného oběhu. Turbíny jsou schopny najet z nulového výkonu na 

plný výkon za 15 sekund. Pro jednotky menších výkonů je strmost poklesu charakteristiky při 
niţších výkonech větší. Je proto lépe provozovat tyto jednotky se zatíţením minimálně na 50  
% jejich jmenovité hodnoty [1]. Na obrázku 28a je mikroturbína Capstone 30 umístěná 

v laboratoři katedry tepelné techniky VŠB-TUO a na obrázku 28b je vidět kontrolní displej 
mikroturbíny. 

                            
a)                                                                b) 
 

Obr. 28  Mikrotrubína Capstone 30  

9.3.4.1   Měření mnoţství spalin NO, CO2, O2 při spalování CNG u mikroturbíny  

Spaliny NO, CO2 a O2 byly měřeny při elektrickém výkonu 5 a 25 KWe. Na základě 

naměřených hodnot objemového podílu CO2 a O2 ve spalinách byly z Ostwaldova 
trojúhelníku a také výpočtem určeny hodnoty vzduchového faktoru a součinitele přebytku 

vzduchu. 
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 Obr. 29  Závislost mnoţství spalin NO na čase pro spalování CNG v mikroturbíně  
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Obr. 30  Závislost mnoţství spalin CO2 na čase pro spalování CNG v mikroturbíně  
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 Obr. 31  Závislost mnoţství spalin O2 na čase pro spalování CNG v mikroturbíně  
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Ze všech závislostí mnoţství spalin na čase je patrné, ţe při elektrickém výkonu 5 kWe 
hodnoty kolísají. Nejvíce strmý nárůst lze vidět u spalin O2. Při výkonu 25 kWe jsou hodnoty 
více ustálené, téměř konstantní. Z obrázku 29 je patrné, ţe emise NO jsou podstatně nejniţší 

při výkonu 25 kWe.  

9.3.4.2   Ostwaldŧv trojúhelník pro spalování CNG pro mikroturbínu 

Z Ostwaldova trojúhelníku byl určen vzduchový faktor pro všechny naměřené hodnoty 
mnoţství spalin CO2 a O2. Hodnoty vzduchového faktoru byly také ověřeny výpočtem. Ze 
známé hodnoty vzduchového faktoru byl vypočten součinitel přebytku vzduchu.  

 

Tabulka 21  Hodnoty η a n pro spalování CNG pro mikroturbínu 

Elektrický výkon 

[kWe] 

O2 

[% obj.] 

CO2 

[% obj.] 

η 

[1] 

n 

[1] 

 5 18,4 1,5 0,13 (0,13) 7,7 

25 18,4 1,4 0,14 (0,13) 7,1 

 

Hodnoty vzduchového faktoru a součinitele přebytku vzduchu jsou shrnuty v tabulce 

21, přičemţ hodnota v závorce je vizuálně odečtená hodnota z Ostwaldova trojúhelníku. 
Vypočtené hodnoty vzduchového faktoru se minimálně lišily od vizuálně odečtené hodnoty z 
Ostwaldova trojúhelníku. Z tabulky 21 také vyplývá, ţe mikroturbína spalující zemní plyn 

pracuje s mnohem větším součinitelem přebytku vzduchu neţ motor spalující zemní plyn.  

Na obrázku 32 jsou znázorněny dvě analýzy spalin. Bod G ukazuje analýzu spalin pro 

18,4 % O2 a 1,5 % CO2 při elektrickém výkonu 5 KWe a bod H pro 18,4 % O2 a 1,4 % CO2 
při elektrickém výkonu 25 KWe. Podle charakteru spalování lze říci, ţe body G i H ukazují 
dokonalé spalování s přebytkem vzduchu. Ze zakreslených analýz lze také vidět, ţe obsah 

spalin oxidu uhelnatého (CO) je nulový. 
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Obr. 32  Ostwaldův trojúhelník pro zemní plyn (mikroturbína) 
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9.4   Shrnutí výsledkŧ 

Experimentální část byla zaměřená na sledování emisí u spalovacích motorů, jejichţ 
palivem byl benzín, nafta, zemní plyn a také na měření emisí u mikroturbíny spalující zemní 

plyn. Cílem měření bylo zjistit sloţení spalin u jednotlivých zařízení a tedy jejich vliv na 
ţivotní prostředí. Pomocí Ostwaldova trojúhelníku a výpočtem byl také zjišťován vzduchový 

faktor a součinitel přebytku vzduchu u kaţdého spalovacího zařízení, rovněţ dokonalosti 
spalování popsané v kapitole 9.1. 

Pro analýzu spalin byly pouţity různé metody měření. Pozornost byla zaměřena na 

mnoţství NO, CO2 a O2 ve spalinách. Na základě naměřených hodnot byly sestrojeny 
závislosti mnoţství spalin na čase (výkonu). U spalovacích motorů byly spaliny měřeny vţdy 

při minimálním výkonu a pracovním výkonu a u mikrotrubíny při elektrických výkonech 5 a 
25 kWe. 

U motoru spalujícího benzín byly emise NO při pracovních otáčkách vyšší neţ při 

minimálním výkonu neboli volnoběhu. Také emise CO2 byly vyšší při vyšších otáčkách, ale  
jen nepatrně. Emise O2 byly niţší při pracovních otáčkách, protoţe zařízení pracovalo s 

niţším součinitelem přebytku vzduchu.  

Vypočtené hodnoty vzduchového faktoru při spalování benzínu se minimálně lišily od 
vizuálně odečtené hodnoty z Ostwaldova trojúhelníku. Také z vypočtených hodnot vyplynulo 

ţe motor spalující benzín pracuje s malým součinitelem přebytku vzduchu. V Ostwaldově 
trojúhelníku byly znázorněny dvě analýzy spalin. Obě analýzy podle charakteru spalování 

ukazovaly smíšené spalování s přebytkem vzduchu. Ze zakreslených analýz lze také vidět, ţe 
ve spalinách byl přítomen oxid uhelnatý (CO), konkrétně se koncentrace pohybovala kolem 
0,5 objemových procent.  

U stejného motoru s rozdílem paliva, tedy při spalování zemního plynu vyplývá, ţe  
emise NO byly vyšší při pracovních otáčkách, tak jako při spalování benzínu. Emise CO2 se 

při rozdílných otáčkách se lišily jen nepatrně. Emise O2 se také jen nepatrně lišily, vyšší byly 
při minimálním výkonu, to znamená, ţe motor pracoval s vyšším součinitelem přebytku 
vzduchu. 

I u motoru, spalujícího zemní plyn, byly v Ostwaldově trojúhelníku znázorněny dvě 
analýzy spalin. Ze zakreslených analýz lze vidět, ţe ve spalinách byl opět přítomen oxid 

uhelnatý (CO), konkrétně se koncentrace pohybovala kolem 0,5 - 0,7 objemových procent. 
V porovnání s benzínem se hodnoty spalin CO příliš nelišily, ale hodnoty CO2 se lišily uţ 
podstatněji. Je to dáno tím, ţe zemní plyn je sloţen převáţně z methanu, proto je při jeho 

spalování produkováno méně CO2. Dá se tedy povaţovat za ekologičtější palivo.  

Při dalším měření, tedy při spalování nafty v motoru, lze kontrolovat, ţe emise NO 

byly při pracovních otáčkách vyšší neţ při minimálním výkonu. Emise CO2 se téměř nelišily. 
Emise O2 byly vyšší při minimálním výkonu, ale jen minimálně. Zařízení pracovalo při 
pracovních otáčkách s větším součinitelem přebytku vzduchu.  

Při spalování nafty z analýz spalin podle charakteru spalování lze říci, ţe docházelo ke 
smíšenému spalování s přebytkem vzduchu. Ze zakreslených analýz je rovněţ patrné, ţe je 

přítomen oxid uhelnatý (CO). V porovnání s benzínovým motorem byl však mnohem niţší, 
hodnota se pohybovala kolem 0,04 objemových procent.  

Při měření u mikroturbíny spalující zemní plyn bylo ze všech závislostí mnoţství 

spalin na čase patrné, ţe při elektrickém výkonu 5 kWe hodnoty kolísají. Nejvíce strmý nárůst 
lze vidět u spalin O2. Při výkonu 25 kWe jsou hodnoty více ustálené, téměř konstantní. Emise 

NO byly niţší při výkonu 25 kWe.  
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Z vypočtených hodnot vzduchového faktoru a součinitele přebytku vzduchu bylo 
zřejmé, ţe mikrotubína spalující zemní plyn pracuje s mnohem větším součinitelem přebytku 
vzduchu neţ motor spalující zemní plyn. Podle Ostwaldova trojúhelníku a zakreslených 

analýz lze říci, ţe docházelo k dokonalému spalování s přebytkem vzduchu, a ţe obsah spalin 
oxidu uhelnatého (CO) byl nulový.  

Mikroturbína má v porovnání s motorem spalující zemní plyn a i s ostatními 
měřenými spalovacími zařízeními nejniţší emise CO2 i emise NO. Jak uţ bylo řečeno tak i 
z hlediska emisí CO dosahuje nejlepších výsledků. Dá se tedy říci, ţe toto zařízení je 

ekologické a tedy i vhodné pro pouţití v kogeneračních jednotkách.  
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10   ZÁVĚR 

Lidstvo potřebuje k přeţití na Zemi vyuţívat energetické zdroje. Mezi hlavní zdroje 
energie patří fosilní paliva. Znamená to také, ţe při spalování všech paliv se vyuţívají různé 

formy energie. Diplomová práce je zaměřena na kombinovanou výrobu elektrické a tepelné 
energie. Při pouţití kombinované výroby elektrické a tepelné energie lze hovořit o 

zefektivnění výroby elektrické energie vyuţitím tepla, vznikajícího při její výrobě. Systémy, 
které pracují na tomto principu nazýváme kogenerační technologie.  

S vyuţitím všech zdrojů energie samozřejmě také souvisí znečišťování prostředí. 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit emisní zátěţ vybraných malých stacionárních 
zdrojů energie. Mezi malé stacionární zdroje lze zařadit právě primární jednotky 

kogeneračních systémů.  Pozornost je zaměřena na primární jednotky s vnitřním spalováním, 
tedy spalovací motory a na primární jednoty s vnějším spalováním, tedy mikroturbínu. 

V experimentální části byly pro potvrzení ekologického dopadu na ţivotní prostředí 

uvaţovány spalovací motory a mikroturbína, jejichţ palivem byly benzín, nafta a zemní plyn. 
Cílem měření bylo zjistit mnoţství vybraných typů emisí u jednotlivých zařízení a tedy jejich 

vliv na ţivotní prostředí. Byly sledovány emise oxidu dusnatého (NO), oxidu uhličitého (CO2) 
a kyslíku (O2). 

 Jednotlivá zařízení spalovala různé druhy paliv (benzín, nafta, zemní plyn). Kromě 

sloţení emisí bylo cílem také určit součinitel přebytku vzduchu s jakým jednotlivá zařízení 
pracují a nedokonalost spalování (obsah CO ve spalinách). Pro stanovení přebytku vzduchu 

byly vypracovány pro praktické pouţití různé metody. Mezi nejznámější metody patří 
Ostwaldův trojúhelník. Na základě známého sloţení těchto paliv byly vypočítány hodnoty 
potřebné pro konstrukci Ostwaldova trojúhelníku. Dále pak z Ostwaldova trojúhelníku byl 

určen vzduchový faktor, součinitel přebytku vzduchu a případná míra nedokonalosti 
spalování, tedy obsah oxidu uhelnatého.  

 K měření sloţení spalin byly pouţity různé metody. Na základě naměřených hodnot 
byly sestrojeny závislosti mnoţství spalin na čase (výkonu). U spalovacích motorů byly 
spaliny měřeny vţdy při minimálním výkonu a pracovním výkonu a u mikrotrubíny při 

elektrických výkonech 5 a 25 kWe. 

U motoru spalujícího benzín byly emise NO při pracovních otáčkách vyšší neţ při 

minimálním výkonu. Také emise CO2 byly vyšší při vyšších otáčkách, ale jen nepatrně. Emise 
O2 byly niţší při pracovních otáčkách, protoţe zařízení pracovalo s niţším součinitelem 
přebytku vzduchu. Při spalování benzínu docházelo ke smíšenému spalování s přebytkem 

vzduchu. 

 U stejného motoru s rozdílem paliva, tedy při spalování zemního plynu, byly emise 

NO vyšší při pracovních otáčkách, tak jako při spalování benzínu. Emise CO2 se při 
rozdílných otáčkách lišily jen nepatrně. Emise O2 se také jen nepatrně lišily, vyšší byly při 
minimálním výkonu, to znamená, ţe motor pracoval s vyšším součinitelem přebytku vzduchu. 

Ve spalinách byl opět přítomen oxid uhelnatý (CO), ale hodnoty CO2 oproti spalování 
benzínu se podstatně lišily. Je to dáno tím, ţe zemní plyn je sloţen převáţně z methanu, proto 

je při jeho spalování produkováno méně CO2. Dá se tedy povaţovat za ekologičtější palivo. 

Při spalování nafty v motoru byly emise NO při pracovních otáčkách vyšší neţ při 
minimálním výkonu. Emise CO2 se téměř nelišily. Emise O2 byly vyšší při minimálním 

výkonu. Zařízení pracovalo při pracovních otáčkách s větším součinitelem přebytku vzduchu. 
Podle charakteru spalování lze říci, ţe docházelo ke smíšenému spalování s přebytkem 
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vzduchu, byl přítomen oxid uhelnatý (CO). V porovnání s benzínovým motorem byla však 
hodnota mnohem niţší.  

Při měření u mikroturbíny spalující zemní plyn bylo ze všech závislostí mnoţství 

spalin na čase patrné, ţe při elektrickém výkonu 5 kWe hodnoty kolísají. Při výkonu 25 kWe 
byly hodnoty více ustálené, téměř konstantní. Emise NO byly niţší při výkonu 25 kWe. 

Mikrotubína spalující zemní plyn pracuje s mnohem větším součinitelem přebytku vzduchu 
neţ motor spalující zemní plyn.  Docházelo k dokonalému spalování s přebytkem vzduchu, 
tedy obsah spalin oxidu uhelnatého (CO) byl nulový.  

Mikroturbína má v porovnání s motorem spalující zemní plyn a i s ostatními 
měřenými spalovacími zařízeními nejniţší emise CO2 i emise NO. Jak uţ bylo řečeno tak i 

z hlediska emisí CO dosahuje nejlepších výsledků. Dá se tedy říci, ţe toto zařízení je 
ekologické a tedy i vhodné pro pouţití v kogeneračních jednotkách.  
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