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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

MOZOLA, T.“Studie vyuţití bioplynu z čistírny odpadních vod prostřednictvím 

kogeneračních jednotek“. Ostrava: katedra energetiky, Fakulta strojní VŠB-Technická 

univerzita Ostrava, 2011, 50 s. Diplomová práce, vedoucí doc. Ing. Jiří Mika, CSc. 

Diplomová práce se zabývá energetickým vyuţitím bioplynu, prostřednictvím KJ na ČOV 

Bystřice pod Hostýnem. V úvodu je základní popis ČOV včetně moţností vyuţití odpadů 

jako zdrojů energie. V další části jsou pak provedeny výpočty KJ ve dvou variantách, a to 

se spalovacím motorem a spalovací mikroturbínou, na základě kterých je pro ČOV 

Bystřice pod Hostýnem zvolen vhodný typ KJ. Podkladem pro výpočty jsou konkrétní 

bilanční hodnoty z ČOV Bystřice pod Hostýnem. Z tepelného výkonu odvedeného 

chlazením a výkonu ve spalinách je proveden výpočet a návrh protiproudého výměníku 

tepla voda-voda a spaliny-voda, včetně konstrukčního návrhu. V závěru práce je jednak 

srovnání kombinované výroby elektřiny a tepla s oddělenou výrobou, ale i ekologické 

vyhodnocení ve vztahu k emisím CO2. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

MOZOLA, T. “Study of biogas utilization from a wastewater treatment plant (WWTP) in 

cogeneration units.“ Ostrava: Department of Power Engineering, Faculty of Mechanical 

Engineering VŠB-Technical University of Ostrava, 2011, 50 p. Thesis, leader doc. Ing. Jiří 

Mika, CSc. 

This thesis deals with energy use of biogas by KJ ať thé WWTP Bystrice pod Hostýnem. 

In the introduction is the basic description of the wastewater treatment plant, including the 

possibility of using waste as energy sources. In another part are then made the calculations 

to KJ in two options, with a combustion engine and micro turbine combustion, resulting in 

the suitable choice of wastewater treatment plant in Bystrice pod Hostýnem. The basis for 

calculations are the specific balance values of the WWTP Bystrice pod Hostýnem. Of the 

heat output piped by cooling and power in the flue gas is carried out a calculation and the 

proposal of counter flow heat exchanger water-to-water and flue gas-to-water, including 

the engineering design. In conclusion of the thesis is stated a comparison of the combined 

production of electricity and heat with separate production, as well as an environmental 

assessment in relation to  CO2 emissions. 
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ÚVOD 

Druhotný – sekundární zdroj energie vzniká jako vedlejší produkt technologie výroby, 

nebo jiné lidské činnosti. Na rozdíl od primárních energetických zdrojů (PEZ), které se 

získávají z přírody, určuje jeho následné, byť i částečné vyuţití, úroveň technologie 

výroby a zvyšuje celkovou efektivnost. Je proto účelné tyto druhotné energetické zdroje 

racionálně vyuţívat. 

Důleţitost vyuţití DEZ je podpořena zejména následujícími aspekty: 

a) jejich vyuţití sniţuje palivoenergetickou náročnost výroby a státu. 

b) nahrazuje spotřebu PEZ a pokud se jedná o paliva, u nichţ dochází k vyuţití energie 

spalováním, nezatěţuje vyuţívání DEZ ţivotní prostředí škodlivými emisemi. 

c) vyuţití DEZ často představuje i ekonomické úspory. 

Technické řešení vyuţívání DEZ je ve většině případů v podstatě vţdy moţné, při 

praktickém řešení však jejich vyuţití často brání ekonomická efektivnost řešení, coţ je 

zpravidla rozhodující. Druhotné energetické zdroje vyuţívané běţnými způsoby jsou 

DEZ vyuţité. Pokud v daném místě nejsou z různých důvodů vyuţívány, hovoříme o 

tzv. odpadní energii. 

Podle druhu nositele energie rozdělujeme druhotné energetické zdroje takto: 

a) chemicky vázaná energie v odpadních palivech a odpadech z technologických 

procesů. 

b) citelné teplo (fyzické teplo) odpadních látek. 

c) potenciální energie plynných, příp. kapalných látek. 

V případech chemicky vázaná energie v odpadních palivech a odpadech z 

technologických procesů a citelného tepla (fyzické teplo) odpadních látek můţe být tato 

energie vázána na pevnou, kapalnou i plynnou fázi odpadní látky. V případech 

potenciální energie plynných, příp. kapalných látek na kapalnou a plynnou fázi. 

Mnoţství energie v DEZ je dán součinem kvalitativního a kvantitativního ukazatele. 

Z hlediska poměru mezi kvalitativním a kvantitativním ukazatelem rozeznáváme: 

1) Nízkopotenciální energie, která je charakterizována nízkým kvalitativním 

ukazatelem, tj. malou koncentrací energie v jednotce mnoţství, zpravidla se jedná 
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naopak o velká mnoţství nositele energie – např. odpadní teplo chladící vody 

technologických zařízení, chladící vody kondenzátorů parních turbin apod. 

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

– teplota spalin řádově 500 – 1000oC. 

3) Energie s vysokým potenciálem, např. chemicky vázané teplo odpadních plynů z 

technologického procesu, různé druhy pecních plynů (koksárenský, konvertorový a 

vysokopecní, odpadní plyny v chemické výrobě, degazační plyn při těţbě uhlí, bioplyny 

z čistíren odpadních vod, skládkový plyn, bioplyn při zpracování chlévské mrvy 

zemědělských farem, odpadní oleje apod.) 

 

Vyuţitelnost DEZ je podmíněna zejména: 

a) technickými moţnostmi – tj. zda je technické provedení realizace vyuţití DEZ moţné 

(v převáţné většině případů). 

b) ekonomickými podmínkami, tzn ţe provozní náklady vyuţívaného zdroje musí být 

niţší neţ při vyuţívání jiných zdrojů energie, které pochází z PEZ. V tomto případě je 

důleţitý rozbor ekonomické efektivnosti řešení, tzn. za jakou dobu se investice, vloţené 

do řešení úsporami zaplatí. 

c) v některých případech je vyuţitelnost dána podmínkami ţivotního prostředí (např. při 

zpracování odpadů z technologických zařízení – vyuţití odpadních olejů, vyuţití 

skládkového plynu, při spalování průmyslových a komunálních odpadů, odpadů 

z čistíren odpadních vod apod.). Moţnosti vyuţitelnosti jsou u nízkopotenciálního tepla 

z důvodu malé koncentrace energie v nositeli energie nízké. Pro určité mnoţství 

vyuţitelné energie se jedná o velké mnoţství látky, tím vychází zařízení k vyuţití 

odpadní energie velkých rozměrů. Jsou pak vyšší zejména investiční náklady a často 

také provozní náklady. Se zvyšujícím potenciálem energie se moţnosti vyuţitelnosti 

zvyšují. 

1 CÍL PRÁCE 

1.1 Popis a cíle intenzifikace 

Čistírny odpadních vod se v dnešní době stávají jak technicky, tak i energeticky velmi 

zajímavými zařízeními. Při procesu čištění odpadních vod vzniká totiţ jako vedlejší 
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produkt bioplyn, který je vytvářen při anaerobní stabilizaci kalů. Jeho vhodné 

energetické vyuţití je pak zejména ekonomicky velmi zajímavé.  

Cílem mé práce je intenzifikovat proces výroby a vyuţití bioplynu na konkrétní ČOV. 

Pro svoji práci jsem si vybral ČOV Bystřice pod Hostýnem, kterou provozuje 

společnost Vodovody a kanalizace Kroměříţ, a.s. 

Intenzifikace procesu bude spočívat jednak ve zvýšení výtěţnosti bioplynu, ale zejména 

v úplném vyuţití celé produkce pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. 

Zvýšení výtěţnosti bioplynu bude spočívat v aplikaci prometanogeních bakterií do 

procesu anaerobní digesce. Touto problematikou jsem se zabýval podrobně ve své 

bakalářské práci. Praktické zvýšení výtěţnosti bioplynu se prokázalo mezi 12 aţ 15 %. 

Dalším úkolem bude vyuţití veškerého vyrobeného bioplynu na ČOV Bystřice pod 

Hostýnem ke kombinované výrobě elektřiny a tepla.  

V součastné době je KJ na jiţ zmiňované ČOV vyuţívána jednak jako energetický 

ostrov, ale také částečně pro výrobu elektřiny a tepla. Jelikoţ koncepce celého KPH 

neumoţňuje kompletní vyuţití BP v KJ, je nemalá část plynu spalována v hořáku 

zbytkového plynu. Potřeba tepla pro technologii je pak dotována spalováním ZP 

v plynových kotlích oddělenou výrobou. Energetickým vyuţitím celé produkce BP by 

se měla výrazně sníţit spotřeba ZP na ČOV Bystřice pod Hostýnem. Ve své práci 

provedu návrh KJ jak se spalovacím motorem, tak i se spalovací mikroturbínou. 

1.2 Technicko-ekonomická studie 

Kogenerační jednotka na ČOV Bystřice pod Hostýnem byla instalována a spuštěna do 

zkušebního provozu v roce 1997 s parametry 22 kW – elektrický výkon a 45 kW – 

tepelný výkon. V současné době je provozována pouze v ručním reţimu po dobu 

jednosměnného provozu v pracovní dny (7,5 h) a o víkendech v rámci pohotovostní 

sluţby na ČOV (cca.4h). Tudíţ dochází k situaci, ţe část vyrobeného bioplynu je 

provozovatel nucen spálit na hořáku zbytkové plynu, aby uvolnil kapacitu plynojemu 

pro nově přivedený (vyrobený) bioplyn během odpoledních a nočních hodin. Provoz KJ 

je řízen v ručním reţimu a obsluha podle potřeby vytápění provozních objektů a vnitřní 

teploty KJ reguluje odvod tepla, aby nedošlo k přehřátí KJ a uvedení do poruchového 

stavu. Jednotka totiţ není vybavena nezávislým dochlazováním, které bude nutno 

v rámci intenzifikace doplnit. Studie by měla ukázat moţnost vyuţití stávající KJ 
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(provoz více hodin), případně instalaci nové výkonové alternativy. Dále by měla 

prokázat přínosy v získaném teplu (úspora zemního plynu) a vyrobené elektřině. Nutné 

úpravy automatizace do studie nebudou zahrnuty. 

2 SOUČASTNÝ STAV 

2.1 Výběr ČOV 

Pro zpracování studie jsem si vybral čistírnu odpadních vod v Bystřici pod/Hostýnem. 

Jedná se o čistírnu střední velikosti s kapacitou 15 000 EO, která je vybavena kalovou 

koncovkou včetně plynového hospodářství. V době výstavby ČOV Bystřice 

pod/Hostýnem  nebyla zaměřována pozornost projektantů na plné energetické vyuţití 

vznikajícího bioplynu. Ten byl brán spíše jako odpadní produkt procesu stabilizace kalu 

a bylo ho vyuţíváno zpravidla pouze k přímému spalování v kotelnách a výrobě tepla 

pro potřeby technologie. Přebytečný bioplyn byl pak spalován v hořácích zbytkového 

plynu. Celé energetické hospodářství bylo pak většinou maximálně doplněno o 

kogenerační jednotku, která měla slouţit pouze jako energetický ostrov. Bylo to 

způsobeno zejména relativně nízkou cenou elektrické energie, vysokou cenou 

kogeneračních jednotek a malou podporou ve formě dotačních titulů. Tato koncepce je 

právě na ČOV Bystřice pod Hostýnem.  

V průběhu posledních 10 let se situace v oblasti energií velmi značně změnila. Ceny 

energií se výrazně zvýšily a s rozšířením kogeneračních jednotek, které bylo způsobeno 

zejména dotační podporou, se stává ekonomicky velmi zajímavé zabývat se 

energetickým vyuţitím i doposud nevyuţitých zdrojů energií. Cílem mojí studie na 

ČOV Bystřice pod Hostýnem je návrh kogenerační jednotky, která by plně energeticky 

vyuţila vyrobený bioplyn, spalující se doposud v hořáku zbytkového plynu. Měla by 

také dokázat, ţe i na čistírně této velikosti se vyplatí zabývat se instalací vhodné 

jednotky na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.  

2.2 Popis vodní linky 

Skladba čistírny odpadních vod (příloha č.1) je navrţená jako mechanicko-biologická 

s anaerobní stabilizací kalu. ČOV slouţí k čištění městských a průmyslových odpadních 

vod z města Bystřice pod Hostýnem. Výrazným producentem průmyslových odpadních 

vod je zejména závod TON a.s. a mlékárna NET Plasy. Splaškové OV a dešťové vody 

jsou na ČOV přiváděny jednotnou kanalizací přes vypínací komoru. Dešťové vody jsou 
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oddělovány v dešťovém oddělovači a dále jsou vedeny přes hrubé strojně stírané česle, 

lapák štěrku do dešťové zdrţe. Přepad z dešťové zdrţe je zaústěn do říčky Bystřičky. 

Akumulovaná voda je dle potřeby přečerpávána zpět do přítoku Splaškové OV protékají 

přes strojně stírané česle do vírového lapáku písku Zachycení primárního kalu je 

prováděno v podélné usazovací nádrţi s horizontálním průtokem. Do této nádrţe je 

přiváděn také přebytečný kal. Stírání usazovací nádrţe je prováděno pomocí mostového 

shrabováku. Směsný kal je odváděn do jímky směsného kalu a dále do zahušťovací 

nádrţe Odtud je zahuštěný kal čerpán k anaerobní stabilizaci v kalovém hospodářství. 

Z usazovací nádrţe přechází OV do aktivace. Linka je navrţena s nitrifikačním a 

denitrifikačním systémem včetně biologického odstraňování fosforu. Jako zdroj 

vzduchu slouţí tři kompaktní dmychadla DITL Aktivovaný kal odtéká z nitrifikační 

nádrţe do dosazovací nádrţe. Biologicky vyčištěná OV odtéká z dosazovací nádrţe přes 

Parshalův ţlab do recipientu Bystřičky.  

2.3 Základní údaje o ČOV 

Tabulka 2.1: základní údaje o ČOV Bystřice 

Základní údaje o recipientu Bystřičky 

Q 355 0,03 [m
3
/s] 

Číslo hydrogeologického pořadí 4-12-02-085 

Říční kilometr 4,8 

Základní návrhové parametry přítoku na ČOV Bystřice 

Přítok na ČOV – Q24 1 207 000 [m
3
/rook] 

3 307 [m
3
/den] 

41 [l/s] 

Maximální průtok bezdeštný Q max 97 [l/s] 

Dešťový přítok Qdešť 1 380 [l/s] 

BSK5 1009 [kg/den] 

NL 859 [kg/den] 

Dusík 184 [kg/den] 
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Fosfor 40,3 [kg/den] 

Základní návrhové parametry odtoku z ČOV Bystřice 

BSK5 25 [mg/l] 

NL 25 [mg/l] 

Ncelk 23,4 [mg/l] 

Dusičnany 50 [mg/l] 

Fosfor 4 [mg/l] 

2.4 Kalové a plynové hospodářství 

Strojní zahuštění přebytečného kalu zajistí separátní zahuštění přebytečného 

biologického kalu, odtahovaného z dosazovacích nádrţí před jeho čerpáním do 

vyhnívacího procesu. Tím je zajištěno dosaţení optimální sušiny před jeho čerpáním do 

procesu anaerobní digesce. 

Mechanické odvodnění kalu se provádí na kalolisu. Odvodněný kal vypadává z  kalolisu 

do šnekového dopravníku, který jej dopraví do sběrných kontejnerů. Fugát z kalolisu je 

odváděn do potrubí kalové vody. 

Teplovodní plynová kotelna je umístěna v budově mechanického odvodnění. Strojní 

zahuštění přebytečného kalu zajistí separátní zahuštění přebytečného biologického kalu, 

odtahovaného z dosazovacích nádrţí před jeho čerpáním do vyhnívacího procesu. Tím 

je zajištěno dosaţení optimální sušiny před jeho čerpáním do procesu anaerobní digesce. 

Mechanické odvodnění kalu se provádí na kalolisu. Odvodněný kal vypadává z  kalolisu 

do šnekového dopravníku, který jej dopraví do sběrných kontejnerů. Fugát z kalolisu je 

odváděn do potrubí kalové vody. Teplovodní plynová kotelna je umístěna v budově 

mechanického odvodnění. Jsou zde instalovány 2 ks teplovodního kotle ORTAS na 

zemní plyn o výkonu 63 kW, 1 ks kogenerační jednotka Tedom na bioplyn o 

elektrickém výkonu 22 kW a tepelného výkonu 45kW a 1 ks kombinovaný kotel 

Junkers o výkonu 24 kW, slouţící pro ohřev TUV. 
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Obrázek 2.1:blokové schéma KPH 

 

3 ZADÁVACÍ PARAMETRY ČOV 

3.1 Složení a parametry bioplynu 

Bioplyn je produktem procesu anaerobního rozkladu organických látek při 

technologickém procesu anaerobní stabilizace kalů. Sloţení bioplynu závisí především 

na druhu rozkládaného substrátu. Bioplyn je tvořen převáţně z metanu (CH4) a oxidu 

uhličitého (CO2), v menším mnoţství z vodíku H2, dusíku N2  a sirovodíku H2S. Sloţení 

bioplynu je zhruba následující: 35 – 70% CH4, 25 – 5% CO2, dále N2, H2,voda a 

stopové prvky. Výhřevnost se mění v širokém rozmezí podle obsahu metanu v 

bioplynu, které závisí na sloţení odpadů. Qi = 13 – 26 MJ/m3. Metan je bezbarvý plyn, 

bez zápachu, se vzduchem tvoří třaskavou směs. Metan samotný je lehčí neţ vzduch, ale 

oxid uhličitý je těţší neţ vzduch, tedy relativní hmotnost bioplynu závisí na jeho sloţení 

a teplotě. Při obsahu metanu nad 53 % začíná bioplyn být lehčí neţ vzduch a oba plyny 

se od sebe těţko oddělují.  

Metan je netoxický, avšak v koncentraci okolo 0,1 % objemu ve vzduchu působí 

anesteticky. Přestoţe metan i CO2 jsou plyny bez zápachu, bioplyn zapáchá. Zápach je 

způsoben hlavně obsahem sirovodíku, který se pohybuje v rozmezí 0,1 – 10 g/m
3 

a 

dalšími zejména sirnými sloučeninami, které páchnou jiţ ve velice nízkých 

koncentracích. Obsah H2S závisí na mnoţství organických sirných sloučen (sirné 

aminokyseliny) a síranů ve zpracovávaném materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

VN 

 

Plynojem 

KJ 

Kotelna 

Tepelná energie 

Elektrická energie 

Kal 
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Tabulka č.3.1: Protokol o rozboru BP z ČOV Bystřice pod Hostýnem 

 

3.2 Stávající stav produkce a energetického využití 

Tabulka č.3.2: Bilance produkce a spotřeby BP 

 

 

 

 

 

průměry výroba KJ ZP spotřeba produkce BP spotřeba BP spotřeba BP

2008-2009 kW m3 m3 Tedom(m3) hořák zb.plynu

leden 4279 5213 4010 2152 1858

únor 4008 4106 3399 1976 1424

březen 4078 4248 3414 2115 1299

duben 3732 3106 3237 1860 1378

květen 3475 2763 2943 1796 1147

červen 3994 2164 3158 2038 1120

červenec 3784 1957 3107 1951 1156

srpen 4063 2025 2882 2016 866

září 4060 1969 2709 2083 626

říjen 3778 2678 3066 2029 1037

listopad 3974 3176 3227 1971 1256

prosinec 4065 4551 3813 2068 1745

celkem 47290 37956 38965 24055 14912
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Tabulka č.3.3: Technicko-energetické bilance 

 

4 VÝPOČET KOGENERAČNÍ JEDNOTKY  

4.1 Výpočet KJ se spalovacím motorem-zadané hodnoty 

Tabulba 4.1: Zadané hodnoty pro KJ se spalovacím motorem 

KJ se spalovacím motorem 

      Palivo BIOPLYN 

Zadané hodnoty 

Produkce plynu Vpl m
3
/h 17,6457 

Průměr válců D m 0,0755 

Zdvih válců s m 0,072 

Počet válců i  4 

Kompresní poměr ε - 9,7 

Počet otáček n 1/s
 

50 

Tlak na konci sání p1 Pa 100000 

Tlak při výfuku p0 Pa 105000 

Exponent polytropy komprese nk - 1,37 

spotřeba KJKJ využití KJ teplo KJ teplo ze ZP teplo celk.

2008-2009 m3/měsíc hod/měs % kWh kWh kWh

leden 12,01 194 29 8751 14479 23230

únor 11,03 182 27 8198 11404 19602

březen 11,81 185 28 8340 11799 20139

duben 10,38 170 25 7634 8628 16262

květen 10,03 158 24 7108 7674 14782

červen 11,38 182 27 8170 6011 14181

červenec 10,89 172 26 7739 5436 13175

srpen 11,25 185 27 8310 5625 13935

září 11,63 185 27 8304 5469 13773

říjen 11,33 172 26 7727 7438 15165

listopad 11 181 27 8128 8822 16950

prosinec 11,55 185 27 8314 12640 20954

celkem 2151 96723 105425 202148
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Exponent polytropy expanze ne - 1,42 

Objemová účinnost ηv - 0,85 

Účinnost spalování ηch - 1 

Mechanická účinnost ηm - 0,82 

Stupeň vyhoření paliva x - 0,8 

Podíl tepla odvedeného chlazením  - 0,3 

Koeficient odvodu tepla p = k xs - 0,2 

Koeficient odvodu tepla výfuk xv - 0,1 

Přebytek vzduchu λ - 1,05 

Spotřeba vzduchu při n = 1 VVZDmin m
3 

8,054 

Mnoţství spalin při n = 1 VSPALmi

n 

m
3
 8,729 

Výhřevnost paliva Qi kJ 25449 

Koeficient entalpie vzduchu při 

n=1 

a1 kJ/m
3
 1,0498 

b1 kJ/m
3
 0,000185 

Koeficient entalpie plynu  při n=1 a2 kJ/m
3
 1,1697 

b2 kJ/m
3
 0,000091 

Koeficient entalpie spalin při n=1 a3 kJ/m
3
 1,3612 

b3 kJ/m
3
 0,000163 

 

4.2 Výpočet idealizovaného oběhu pro stávající množství BP: 

Zdvihový objem válce: 

   
   

 
                  

Objem na konci komprese: 
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Objem na začátku komprese: 

                        

Teplota na konci komprese: 

        
                    

Tlak na konci komprese: 

  
  

  
  
  
 
  

 

      
                

4.2.1 Spalování: 

Mnoţství paliva na jeden cyklus: 

    
  

           

    
    

                             

Mnoţství spalin: 

   
                                       

   
           

          
                         

              

Mnoţství paliva na 1 cyklus: 

   
        

            
                       

Měrná vnitřní energie v bodě 2: 

              
                 

Vnitřní energie na konci komprese: 
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Mnoţství tepla uvolněného spálením části paliva mezi body 2-3: 

                                 

Vnitřní energie v bodě 3: 

                               

Teplota spalin v bodě 3: 

              
  

     
        

  
      

   

   

       
        

  
      

 

    
               

                           

Tlak v bodě 3: 

  
  

 
  
  

 

      
  
  

                    

Objem v bodě 3: 

                       

Měrná entalpie vzniklých spalin v bodě 3: 

              
                        

Entalpie vzniklých spalin v bodě 3: 

                                    

Mnoţství tepla uvolněného spálením části paliva mezi body 3-4: 

                                        

Teplo odvedené chlazením: 
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Entalpie v bodě 4: 

                                         

Měrná entalpie v bodě 4: 

   
  

      
                

   

Teplota v bodě 4: 

              
  

     
             

   
       

           

    
                

                          

Objem na konci hoření: 

  
  

 
  
  

 

      
  
  

    
  
  

                  

                      

Tlak na konci spalování: 

                  

Teplota na konci expanze: 

  
  

  
  
  
 
    

 

       
  
  
 
    

                    

                          

Tlak na konci expanze: 
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Teplota v bodě t6: 

       
  
  
 

   
 

                 

                          

4.2.2 Výpočet indikovaného výkonu a účinnosti 

Práce při sání: 

                                  

Práce při polytropické kompresi: 

     
 

    
         

  
  
 

    
  

                          

Práce při hoření za konstantního tlaku: 

                                

Práce při polytropické expanzi: 

     
 

    
           

  
  
 

    
  

                         

Práce při izobarickém výfuku: 

                                   

Celková práce za jeden cyklus ve válci (indikovaná práce): 

                                             

Práce idealizovaného motoru: 

                              

4.2.3 Výkon 

Výkon idealizovaného motoru předaný na píst (indikovaný výkon): 
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Spojkový výkon (efektivní výkon): 

                       

Výkon odvedený chlazením motoru: 

                      

Výkon ve spalinách: 

                                        

Celkový tepelný výkon: 

                           

Výkon generátoru: 

                         

4.2.4 Měrná spotřeba paliva 

   
       

   
                  

Spotřeba paliva: 

   
         

 
                     

                              

Tepelný příkon: 

                       

4.2.5 Závislost entalpie spalin na teplotě 

Pro teplotu spalin 551,13 
o
C: 

                                    
                   

Pro teplotu 120
o
C: 
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4.2.6 Závislost entalpie vzduchu na teplotě 

Pro teplotu spalin 551,13 
o
C: 

                                     
                   

Pro teplotu 120
o
C: 

                                     
                   

4.2.7 Entalpie spalin: 

Pro teplotu spalin                a teplotu vzduchu                 

         
     

     
 
        

          
     

 
                            

Pro teplotu spalin              a teplotu vzduchu              

         
     

     
 
        

          
     

 
                           

4.2.8 Modul teplárenské výroby: 

  
   
  

                

4.2.9 Účinnosti: 

Elektrická účinnost : 

    
   
  

            

   
  
  

           

   
      
  

            

Koeficient zvýšení tlaku: 
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Stupeň plnění: 

  
  
  

        

      
 

    
      

           
            

Termodinamická účinnost: 

    
   
   

                    

4.3 Výpočet spalovacího vzduchu, množství a složení spalin 

4.3.1 Výpočet při n=1: 

Mnoţství spalovacího vzduchu: 

        

         
                             

      

                      

      

                       

        

             

           

           

                      

 

Mnoţství spalin: 
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4.3.2 Výpočet při n=1,05: 
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4.4 Technologické schéma KJ se spalovacím motorem 

 

 ET 

OČ   - oběhové čerpadlo 

G      - generátor 

ET    - vyrobená elektřina 

PO    - primární okruh 

SO    - sekundární okruh 

SPO - spalinový okruh 

TO   - topný okruh 

 

  OČ 

 

Komín 

Plynojem  

Spaliny 

Kogenerační jednotka se spalovacím motorem 

Spalovací motor 

 ŠKODA 

Favorit 

PO SPO

O 

voda-voda spaliny-voda 

SO 

TO 

Bioplyn 

G 
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4.5 Výpočet KJ se spalovací mikroturbínou- zadané hodnoty 

Tabulba 4.2: Zadané hodnoty pro KJ se spalovací mikroturbínou 

                              Mikroturbína 

Palivo BIOPLYN 

Zadané hodnoty 

Produkce plynu Vpl m
3
/h 17,6457 

Výhřevnost paliva Qi kJ/m
3 

26450 

Tlak nasávaného vzduchu p1 MPa 0,1 

Kompresní poměr ε - 4 

Teplota nasávaného vzduchu t1 C
o 

15 

Teplota spalin před turbínou t2 C
o 

800 

Teplota spalin za kotlem t5 C
o
 200 

Tlak plynu v rozvodu p pl MPa 0,005 

Teplota plynu v rozvodu t pl1 C
o
 15 

Účinnost kompresoru ST ηst - 0,85 

Účinnost spalovací turbíny ηtu - 0,8 

Mechanická účinnost turbogen. ηm - 0,95 

Účinnost generátoru stupně ηgst - 0,98 

Účinnost plynového kompresoru  ηpk - 0,9 

Mechanická účinnost PK ηmpk - 0,96 

Účinnost elektromotoru PK ηepk - 0,96 

Účinnost SK ηSK - 0,96 

Teoretická spotřeba vzduchu  VVZDmin m
3 

6,151 

Teoretické mnoţství spalin VSPmin m
3
 7,102 

Výhřevnost paliva Qi kJ 25449 

Koeficient entalpie vzduchu při n=1 avzd kJ/m
3
 1,290 
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bvzd kJ/m
3
 0,000146 

Koeficient entalpie plynu  při n=1 apl 

bpl 

kJ/m
3
 1,5986 

kJ/m
3
 0,000092 

Koeficient entalpie spalin při n=1 aspal 

bspal 

kJ/m
3
 1,29 

kJ/m
3
 0,000146 

 

4.6 Výpočet pro stávající množství BP 

4.6.1 Vzduchový kompresor: 

Teplota na konci izotermické komprese: 

           
  
  
 

   
 

      
   
                         

Entalpie na začátku komprese: 

                
                

Entalpie na konci komprese: 

                        
               

4.6.2 Plynový kompresor: 

Teplota na konci izotermické komprese: 

           
  
  
 

   
 

      
   
                         

Entalpie na začátku komprese: 

                    
                

Entalpie na konci komprese: 
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4.6.3 Bilance spalovací komory: 

                                                      

Entalpie spalin za spalovací komorou: 

                      
                  

4.6.4 Výpočet přebytku vzduchu: 

  
                                   

                  
           

4.6.5 Spalovací turbína: 

            
   
                                 

Entalpie před spalovací turbínou: 

                              

Entalpie za spalovací turbínou: 

                     
                 

4.6.6 Výpočet práce: 

Měrná vnitřní práce spalovací turbíny 

                                

Vnitřní měrná práce VK: 

                            

Vnitřní měrná práce PK: 

                            

4.6.7 Výpočet výkonu spalovací turbíny: 

                  

                                 

Vnitřní příkon vzduchového kompresoru: 
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Celkové mnoţství spalin, které expanduje ve spalovací turbíně: 

                                            

Vnitřní výkon spalovací turbíny: 

                          

Výkon elektrického generátoru: 

                                 

Příkon plynového kompresoru: 

              
 

        
             

Čistý elektrický výkon dodaný do sítě: 

                       

 

4.6.8 Výpočet výkonu spalinového kotle: 

Entalpie spalin za kotlem: 

                               
                 

Tepelný výkon kotle ve spalinách ze spalin turbíny: 

                                               

Tepelný výkon v odcházejících spalinách z kotle (komínová ztráta): 

                                                     

Ztráta vedením tepla do okolí: 

                   

Tepelný výkon kotle: 

                          

Modul teplárenské výroby: 
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4.6.9 Účinnosti: 

Elektrická účinnost : 
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4.7 Technologické schéma KJ s mikroturbínou  

 

Komín 

 ET 

Vzduch 

PT 

 SK 

VK 

Plynojem  

M G 

PK 

Kogenerační jednotka se spalovací mikroturbínou 

Topná voda 

Vratná voda 

PK - plynový kompresor 

SK -spalovací komora 

PT - plynová turbína 

VK- vzduchový kompresor 

M – elektromotor plynového kompresoru  

G – generátor 

ET- vyrobená elektřina 

 

 

Bioplyn 

Spaliny 
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4.8 Volba počtu a typu jednotek 

Na základě vypočtených hodnot jsem provedl posouzení nasazení jak KJ se spalovací 

mikroturbínou, tak KJ se spalovacím motorem. Pro kogeneraci se spalovacím motorem 

se vzhledem k vypočteným hodnotám jeví stávající KJ TEDOM MT 22A jako 

dostatečná. Výrazně se však zvýší její vyuţití. Pro variantu se spalovací mikroturbínou 

jsem vybral KJ CAPSTONE C30. Výsledné hodnoty jsou pak shrnuty v následujících 

tabulkách. 

Tabulka 4.3: Srovnání vypočtených hodnot a údajů výrobce 

4.9 Návrh výměníku spaliny-voda 

4.9.1 Volba typu výměníku 

Jako výměník tepla VODA- VODA a SPALINY- VODA jsem zvolil protiproudý 

trubkový výměník.  

 

 

 

KJ TEDOM MT 22A 

Technické parametry: 

   

Údaje výrobce 

Zemní plyn 

Vypočtené hodnoty -BP 

 

Výkon generátoru kW 22 19,96 

tepelný výkon kW 43 31,13 

spotřeba plynu m
3
/h 8,6 8,19 

výhřevnost plynu kJ/m
3
 34000 25449 

CAPSTONE C30 

Technické parametry: 

   

Údaje výrobce 

Zemní plyn 

Vypočtené hodnoty -BP 

 

Výkon generátoru kW 29 25,1 

tepelný výkon kW 60 61,3 

spotřeba plynu m
3
/h 12 18 

výhřevnost plynu kJ/m
3
 34000 25449 
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4.9.2 Návrhové hodnoty 

Tabulka 4.4: Návrhové hodnoty pro výměníky  

Výpočet výměníků tepla kogenerační jednotky-

zadané hodnoty 

 

    

Příkon v palivu Pbkj kW 57,89 

Podíl tepla odvedeného chlazením  - 0,3 

Teplo odvedené chlazením Pchl kW 17,37 

Teplo odvedené ze spalin Psp kW 12,98 

Celkově odvedené teplo Pt celk kW 30,35 

Účinnost výměníku tepla  - 0,95 

Teplo předané ve výměníku voda - voda Ptep. chl. kW 16,50 

Teplo předané ve výměníku spaliny - voda Ptep.sp. kW 12,33 

Teplo předané celkem do sekundárního okruhu Pt kW 28,83 

Teplota sekundární vody na vstupu T1vst C
o
 70 

Teplota sekundární vody na výstupu T1vst C
o
 110 

Měrná tepelná kapacita vody Cp kJ/(kg*K) 4,187 

Mnoţství sekundární vody mv kg/s 0,172 

Výměník voda - voda:      

Teplota chladící vody na vstupu T1výst C
o
 75 

Teplota chladící vody na výstupu T1vst C
o
 98 

Teplota sekundární vody na vstupu T2vst C
o
 70 

Teplota sekundární vody na výstupu Tvýst C
o
 110 

Teplota sekundární vody za výměníkem voda-voda T2výst C
o
 92,891 

Výměník spaliny-voda:  

  Teplota spalin do výměníku tv C
o 

551 

Teplota spalin za výměníken-do komína tkomín C
o
 120 

Mnoţství spalin mv spal m
3
/s 0,0462 

Reynoldsovo číslo Re 

 

1515 

Prandtlovo číslo Pr 

 

0,711 

4.9.3 Výpočet množství sekundární vody celkového předaného výkonu KJ 
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4.9.4 Výpočet výstupní teploty za výměníkem VODA-VODA 

        
                  

     
                 

4.9.5 Výpočet výměníku VODA-VODA-strana primární vody 

    
   

                          
              

                        

      
              

 
               

   
               

 
       

   
        

      
         

              
 

  
                     

 

    
  

4.9.6 Výpočet výměníku VODA-VODA-strana sekundární vody 

      
             

 
          

   
        

      
          

   
               

 
       

                
 

  
                          

 

    
  

4.9.7 Výpočet výměníku VODA-VODA 
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Vzhledem k optimální délce výměníku volím Z=21 trubek. 

     
       

 
         

                     

                          

Tabulka 4.5: Výpočet výměníku VODA-VODA v souhrnné tabulce 
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4.10 Výpočet výměníku SPALINY-VODA 

      
         

 
              

              
 

  
                   

 

    
  

4.10.1 Výpočet výměníku SPALINY-VODA-strana sekundární vody 

      
             

 
           

   
        

      
           

   
               

 
       

                
 

  
                          

 

    
  

4.10.2 Výpočet výměníku SPALINY-VODA 

      
            

 
 
              

 
           

  
 

 
          

 
 

            

        
 

    
    

          
               

       
           

        
       

           
               

    
    

 

 
              

        
       

   
      

Vzhledem k délce výměníku volím Z=21 trubek. 
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Tabulka 4.6: Výpočet výměníku SPALINY-VODA v souhrnné tabulce 
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4.11 Výpočet přívodního potrubí 

4.11.1 Primární okruh vody 

                   

             

         
   

        
               

            
          

 
            

4.11.2 Sekundární okruh vody 
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4.11.3 Spalinový okruh 

                    

               

         
     

           
                

            
          

 
            

4.11.4 Volba přívodních potrubí 

Na základě vypočtených hodnot volím normalizované přívodní potrubí: 

Primární okruh:     DN50 

Sekundární okruh: DN15 

Spalinový okruh:   DN100 

Obrázek 4.1: Pohled na výměník voda-voda a spaliny-voda 
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5 POROVNÁNÍ PALIVO-ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

5.1 Srovnání KVET oproti oddělené výrobě, úspora paliva 

Klasická oddělená výroba elektrické energie vzniká nejčastěji v tepelných nebo 

paroplynových elektrárnách. Teplo nutné k výrobě páry, která následně expanduje 

v turbíně pohánějící generátor, se většinou získává z primárních zdrojů energie, jako je 

uhlí, nebo štěpením uranu v jaderných elektrárnách. Velká část tepla však není vyuţita a 

je vypouštěna z kondenzátoru do ovzduší. Účinnost běţných tepelných elektráren se pak 

pohybuje okolo 30%, u nejmodernějších paroplynových elektráren okolo 50%. 

Distribuce elektrické energie se pak provádí dálkovým vedením, které můţe 

představovat další ztrátu a to aţ 11%. 

Oproti klasickým výrobnám elektřiny, vyuţívá kogenerační jednotka i vyrobené teplo k 

vytápění a zvyšuje tak výrazně účinnost výroby energie. Mezi nesporné výhody pouţití 

kogenerační jednotky patří minimalizace nákladů na rozvod energie, jelikoţ teplo i 

elektřina vznikají najednou a v místě své spotřeby. Tím jsou minimalizovány náklady 

na přípojky energií a rozvody, současně s tím se redukují i ztráty v rozvodných sítích. 

Při pouţití kogenerace se ušetří obecně asi 40 % paliva oproti běţným výrobnám 

elektřiny.  

5.2 Výpočet příkonu v palivu pro konkrétní KJ  

                

                 

          

           
        

  
            

5.3 Výpočet oddělené výroby 

Srovnávací výpočet oddělené výroby elektrické energie a tepla oproti KVET jsem 

proved na základě referenčních účinností dle směrnice EU. Vzhledem ke skutečnému 

stáří součastných elektráren a tepláren v ČR jsem volil referenční účinnosti pro zařízení, 

uvedené do provozu v letech 1996 aţ 2005. Jako srovnávací polio jsem zvolil uhlí. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kogenerace
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Referenční účinnosti oddělené výroby elektřiny a tepla pro palivo uhlí: 

    0,35 

          

 

Příkon v palivu při oddělené výrobě stejného mnoţství elektřiny a tepla jako z KVET: 

            
    

   
         

            
  
    

             

                                           

                            

    
       
   

             

Z uvedených výpočtů vyplývá, ţe kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla 

dochází k úspoře 38,1 % paliva oproti oddělené výrobě stejného mnoţství energií. 

 

6 EKOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ 

6.1 Ekologický přínos 

Bioplyn je vzhledem ke svému původu, kterým je zpravidla anaerobní rozklad 

rostlinných substrátů, povaţován za obnovitelný zdroj energie. Je známo, ţe jedním z 

nejvýznamnějších skleníkových plynů je CO2, které vzniká především při spalování a to 

jak primárních zdrojů, tak i tzv. obnovitelných zdrojů energie. Zásadní rozdíl je ale 

v tom, ţe CO2 vzniklé při spalování paliv z obnovitelných zdrojů se prostřednictvím 

fotosyntézy vrací zpět jako stavební látka nového zdroje energie. Ekologický přínos 

vyuţívání BP jako obnovitelného zdroje je tedy v tom, ţe CO2 vyprodukované při jeho 

spalování nezatěţuje oproti CO2 vznikajícího při výrobě energie z fosilních paliv 

ovzduší prakticky vůbec. 

Navíc vypočtené hodnoty jasně ukazují, ţe při KVET je výrazně vyšší celková účinnost 

(cca o 38% vyšší) transformace energie a tedy i mnoţství vyprodukovaného CO2 je na 
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srovnatelné mnoţství vyrobené energie při oddělené výrobě v uhelných elektrárnách a 

plynárnách niţší. 

6.2 Výpočet emisí CO2 u KJ  

Mnoţství emisí CO2 na jeden m3 bioplynu: 

    

         
                         

         

         

             
                     

Skutečné roční mnoţství emisí CO2 na ČOV Bystřice pod Hostýnem: 

Průměrné mnoţství BP za rok-38965 m
3 

             

              
                        

6.3 Výpočet energetického přínosu 

Tabulka 6.1: Vyhodnocení energetického přínosu 

 

 

 

 

 

sledovaný ukazatel stávající stav stav po realizaci opatření studie

Produkce BP za rok [m3/rok] 38 965 38965

Využito pro KVET [m3/rok] 24055 38965

Spáleno v hořáku zbytkového plynu [m3/rok] 14912 0

Vyrobeno elektřiny [kWh/rok] 58622 94970

Vyrobeno tepla z BP v KJ [kWh/rok] 84673 137173

Spotřeba ZP [m3/rok] 37956 23393

Vyrobeno tepla ze ZP [kWh/rok] 105425 52925

Vyrobeno tepla celkem [kWh/rok] 190098 190098

Využití KJ [h/rok] 2937 4758

Vyjádření etektů 

Využito BP navíc pro KVET [m3/rok] 14910

Zvýšení výroby elektřiny [kW/rok] 36348

Zvýšení výroby tepla [kW/rok] 52500

Zvýšení využití KJ  [h/rok] 1821

Úspora ZP [m3/rok] 14563

Vyhodnocení energetických přínosů
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7 ZÁVĚR 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe s postupným ubýváním mnoţství stávajících zdrojů 

energie poroste i jejich cena, je nutné váţně se zabývat nalezením a vyuţitím takových 

zdrojů energie, které by byly technicky dostupné, ale i šetrné k ţivotnímu prostředí. 

Nejdůleţitější dle mého názoru je také to, aby bylo z daného zdroje energie vyuţito 

vţdy maximum s co nejvyšší účinností, a aby minimální podíl zdroje energie přecházel 

do formy odpadu nebo negativně zatěţoval ovzduší emisemi. 

Ve své diplomové práci se proto zabývám energetickým vyuţitím bioplynu z ČOV pro 

kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Výpočty, které jsou provedeny na základě 

skutečných bilančních hodnot ČOV Bystřice pod Hostýnem jsou ve dvou variantách, a 

to se spalovacím motorem a spalovací mikroturbínou bez rekuperace tepla. 

Z provedených výpočtů vyplývá, ţe jako nejvýhodnější pro ČOV Bystřice 

pod/Hostýnem se jeví KJ se spalovacím motorem. Její celková účinnost pro tuto 

konkrétní ČOV a palivo bioplyn s výhřevností 25449 kJ je 84,29 %. Vzhledem ke 

skutečným mnoţstvím vyrobeného bioplynu a srovnáním s vypočtenými hodnotami 

jsem došel k závěru, ţe stávající KJ TEDOM MT22 je výkonově dostatečná a lze ji při 

jejím větším vyuţití a náleţité automatizaci provozovat i nadále. Vzhledem ke svému 

stáří (uvedena do provozu v roce 1996) ji však doporučuji nahradit novou sériově 

vyráběnou KJ TEDOM MICRO T30.s vyuţitím celé produkce BP. 

Teplo odvedené z KJ chlazením a ve spalinách bude v ČOV vyuţito jak k vytápění 

stavebních objektů a TUV, tak i jako zdroj tepla pro technologický proces anaerobní 

stabilizace kalu. Celkové teplo předané do topné vody bude 28,83 kW. Pro tyto účely 

jsem provedl výpočet a konstrukční návrh výměníků tepla voda-voda a spaliny-voda. 

Dosaţené výsledky prokázaly, ţe KVET z bioplynu, vznikajícího při anaerobní 

stabilizaci kalu na ČOV, má téměř o 39 % vyšší účinnost oproti oddělené výrobě 

stejného mnoţství elektřiny a tepla v uhelných elektrárnách a teplárnách Neméně 

důleţitý je i ekologický význam, jelikoţ veškeré emise CO2 vznikající při KVET 

z obnovitelného zdroje energie, kterým bioplyn je, nezatěţuje ovzduší a jsou ušetřeny. 

Zásadním zjištěním ale je, ţe vyuţitím veškeré produkce BP vznikajícího na ČOV 

Bystřice pod Hostýnem pro KVET, lze zvýšit výrobu elektřiny o 36348 kW/rok a 

výrobu tepla o 52500 kW/rok. Dojde tak k úspoře 14563 m
3
/rok ZP, který je 

v součastné době nutný pro dodání chybějícího tepla do technologie. 
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