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Seznam použitých značek a indexů 

Značka Veličina Jednotka 

A Délka obdélníkového průřezu [m] 
Ar Hmotnostní složení Ar ve spalinách [%hm] 
B Šířka obdélníkového průřezu [m] 
b Tloušťka stěny  [m] 
cf Opravný koeficient [-] 
cl Opravný koeficient [-] 
CO2 Hmotnostní složení CO2 ve spalinách [%hm] 
csv/0

tsm Střední měrná tepelná kapacita suchého vzduchu [kJ∙kg-1∙°C-1] 
d Měrná vlhkost nasávaného vzduchu [kg∙kg-1] 
d Vnitřní průměr trubky [m] 
D1 Vnitřní průměr trubky [m] 
D2 Vnější průměr trubky [m] 
ds Střední průměr turbíny [mm] 
dtur Průměr vstupního hrdla turbíny [m] 
H2O Hmotnostní složení H2O ve spalinách [%hm] 
i1 Celková entalpie na vstupu do kompresoru [kJ∙kg-1] 
i11 Entalpie parovzduchové směsi na vstupu do ohříváku vody [kJ∙kg-1] 
i12 Entalpie parovzduchové směsi na výstupu z ohříváku vody [kJ∙kg-1] 
i13 Entalpie vody na vstupu do ohříváku vody [kJ∙kg-1] 
i16 Entalpie vody na výstupu z ohříváku vody [kJ∙kg-1] 
i17 Entalpie páry na vstupu do parního vstřiku [kJ∙kg-1] 
i18 Entalpie spalin na vstupu do spalinového výměníku [kJ∙kg-1] 
i19 Entalpie spalin na výstupu ze spalinového výměníku [kJ∙kg-1] 
i2 Celková entalpie na výstupu z kompresoru [kJ∙kg-1] 
i2,ie Statická složka entalpie po izoentropické kompresi [kJ∙kg-1] 
i2,ie,kin Kinetická složka entalpie po izoentropické kompresi [kJ∙kg-1] 
i5 Entalpie vzduchu na vstupu do parního vstřiku [kJ∙kg-1] 
i7 Entalpie parovzduchové směsi na výstupu z parního vstřiku [kJ∙kg-1] 
i8 Celková entalpie parovzduchové směsi na vstupu do turbíny [kJ∙kg-1] 
i8,kin Kinetická složka entalpie parovzduchové směsi na vstupu do 

turbíny 
[kJ∙kg-1] 

i8,stat Statická složka entalpie parovzduchové směsi na vstupu do 
turbíny 

[kJ∙kg-1] 

i9 Entalpie parovzduchové směsi na výstupu z turbíny [kJ∙kg-1] 
iAr Entalpie složky Ar ve spalinách [kJ∙kg-1] 
iCO2 Entalpie složky CO2 ve spalinách [kJ∙kg-1] 
iH2O Entalpie složky H2O ve spalinách [kJ∙kg-1] 
ikin Kinetická složka entalpie [kJ∙kg-1] 
iN2 Entalpie složky N2 ve spalinách [kJ∙kg-1] 
iO2 Entalpie složky O2 ve spalinách [kJ∙kg-1] 
ism Entalpie parovzduchové směsi [kJ∙kg-1] 
istat Statická složka entalpie [kJ∙kg-1] 
isv Entalpie suchého vzduchu [kJ∙kg-1] 
k Součinitel prostupu tepla [W∙m-1∙K-1] 
L Délka trubek [m] 
m1 Hmotnostní tok kompresorem [kg∙s-1] 
m11 Hmotnostní tok parovzduchové směsi na vstupu do ohříváku 

vody 
[kg∙s-1] 
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Značka Veličina Jednotka 

m12 Hmotnostní tok parovzduchové směsi na výstupu z ohříváku 
vody 

[kg∙s-1] 

m13 Hmotnostní tok vody na vstupu do ohříváku vody [kg∙s-1] 
m16 Hmotnostní tok vody na vstupu do generátoru syté páry [kg∙s-1] 
m17 Hmotnostní tok páry na vstupu do parního vstřiku [kg∙s-1] 
m18 Hmotnostní tok spalin na vstupu do spalinového výměníku [kg∙s-1] 
m5 Hmotnostní tok vzduchu na vstupu do parního vstřiku [kg∙s-1] 
m7 Hmotnostní tok parovzduchové směsi na výstupu z parního 

vstřiku 
[kg∙s-1] 

m8 Hmotnostní tok parovzduchové směsi na vstupu do turbíny [kg∙s-1] 
m9 Hmotnostní tok parovzduchové směsi na výstupu z turbíny [kg∙s-1] 
Msv Molární hmotnost suchého vzduchu [kg∙kmol-1] 
Mvp Molární hmotnost vodní páry [kg∙kmol-1] 
n Otáčky turbosoustrojí [ot∙min-1] 
N Počet trubek [-] 
N2 Hmotnostní složení N2 ve spalinách [%hm] 
O2 Hmotnostní složení O2 ve spalinách [%hm] 
p"

pp Parciální tlak páry na mezi sytosti [bar] 
p1 Tlak na vstupu do kompresoru [kPa] 
p13 Tlak vody na vstupu do ohříváku vody [kPa] 
p16 Tlak vody na vstupu do generátoru syté páry [kPa] 
p2 Tlak na výstupu z kompresoru [kPa] 
p9 Tlak na výstupu z turbíny [kPa] 
pc Celkový tlak [bar] 
Pcelkový Celkový výkon turbosoustrojí [kW] 
PGSP Výkon generátoru syté páry [kW] 
Pkompresor Příkon kompresoru [kW] 
pN Tlak za normálních podmínek [bar] 
POV Výkon ohříváku vody [kW] 
ppára Tlak páry na výstupu z generátoru syté páry [kPa] 
ppvs1 Tlak parovzduchové směsi na vstupu do generátoru syté páry [kPa] 
ppvs2 Tlak parovzduchové směsi na výstupu z generátoru syté páry [kPa] 
psm Tlak parovzduchové směsi [bar] 
psv Parciální tlak suchého vzduchu [bar] 
PSV Výkon spalinového výměníku [kW] 
Pturbína Výkon turbíny [kW] 
pvo Tlak vody ve výměníku [MPa] 
pvoda Tlak vody na vstupu do generátoru syté páry [kPa] 
pvp Parciální tlak vodní páry [bar] 
q Měrný tepelný tok [W∙m-2] 
Q Výkon výměníku [W] 
Qt Průtokový parametr [kg∙K-0,5∙MPa-1] 
rpvs Měrná plynová konstanta parovzduchové směsi [kJ∙kg-1∙K-1] 
rsv Měrná plynová konstanta suchého vzduchu [J∙kg-1∙K-1] 
rvp Měrná plynová konstanta vodní páry [J∙kg-1∙K-1] 
rvzduch Měrná plynová konstanta vzduchu [kJ∙kg-1∙K-1] 
S Průřez trubek [m2] 
S' Skutečný průtočný průřez trubek [m2] 
S1 Plocha sání kompresoru [m2] 
S1m Teplosměnná plocha na 1 metr délky [m2∙m-1] 
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Značka Veličina Jednotka 

S2 Plocha na výtlaku z kompresoru [m2] 
Scelk Celkový teplosměnná plocha [m2] 
Sp,1 Průtočný průřez pro 1 trubku [m2] 
Sp,c Celkový průtočný průřez [m2] 
t1 Teplota na vstupu do kompresoru [°C] 
t16 Teplota vody na vstupu do generátoru syté páry [°C] 
t18 Teplota spalin na vstupu do spalinového výměníku [°C] 
tN Teplota za normálních podmínek [°C] 
tpára Teplota páry na výstupu z generátoru syté páry [°C] 
tpvs1 Teplota parovzduchové směsi na vstupu do generátoru syté 

páry 
[°C] 

tpvs2 Teplota parovzduchové směsi na výstupu z generátoru syté páry [°C] 
tsm Teplota parovzduchové směsi [°C] 
tvoda Teplota vody na vstupu do generátoru syté páry [°C] 
V objemový průtok vody/páry/parovzduchové směsi [m3∙s-1] 
v1 Rychlost na vstupu do kompresoru [m∙s-1] 
v2,ie Rychlost na výstupu z kompresoru při izoentropické kompresi [m∙s-1] 
v8 Rychlost na vstupu do turbíny [m∙s-1] 
Vpára Objemový tok páry na výstupu z generátoru syté páry [m3∙s-1] 
Vpvs1 Objemový tok parovzduchové směsi na vstupu do generátoru 

syté páry 
[m3∙s-1] 

Vpvs2 Objemový tok parovzduchové směsi na výstupu z generátoru 
syté páry 

[m3∙s-1] 

vstř Střední rychlost parovzduchové směsi v trubkách [m∙s-1] 
Vvoda Objemový tok vody na vstupu do generátoru syté páry [m3∙s-1] 
w rychlost vody/páry/parovzduchové směsi [m∙s-1] 
w' skutečná rychlost vody/páry/parovzduchové směsi [m∙s-1] 
wpd Koncentrace vodní páry ve vlhkém vzduchu [kg∙kg-1] 
wpp Koncentrace procesní páry [kg∙kg-1] 
wsv Koncentrace suchého vzduchu [kg∙kg-1] 
wvp Koncentrace vodní páry [kg∙kg-1] 
wvv Koncentrace vlhkého vzduchu [kg∙kg-1] 
x17 Suchost páry [-] 
ysv Molární podíl suchého vzduchu [-] 
yvp Molární podíl vodní páry [-] 
α1 Součinitel přestupu tepla z parovzduchové směsi do trubky [W∙m-2∙K-1] 
α2 Součinitel přestupu tepla od stěny trubky do vroucí vody [W∙m-2∙K-1] 
αN Součinitel přestupu tepla určen z nomogramu [W∙m-2∙K-1] 
Δp,GSP Tlaková ztráta generátoru syté páry [kPa] 
Δp,SV Tlaková ztráta spalinového výměníku [kPa] 
Δtlog Logaritmický teplotní spád °C 
Δtm Teplotní spád (menší) °C 
Δtv Teplotní spád (větší) °C 
εk Kompresní poměr [-] 
ηel Účinnost generátoru [%] 
ηGSP Účinnost generátoru syté páry [%] 
ηkompresor Účinnost kompresoru [%] 
ηmech Účinnost mechanická [%] 
ηov Účinnost ohříváku vody [%] 
ηsm Dynamická viskozita parovzduchové směsi [Pa∙s] 
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Značka Veličina Jednotka 

ηsv Účinnost spalinového výměníku [%] 
ηt Termická účinnost [-] 
ηtur Účinnost turbíny [%] 
λsm Tepelná vodivost parovzduchové směsi [W∙m-1∙K-1] 
λsv Tepelná vodivost suchého vzduchu [W∙m-1∙K-1] 
λvp Tepelná vodivost vodní páry [W∙m-1∙K-1] 
ρ8 Hustota parovzduchové směsi na vstupu do turbíny [kg∙m-3] 
ρsm Hustota parovzduchové směsi [kg∙m-3] 
ρsm,N Hustota parovzduchové směsi za normálních podmínek [kg∙m-3] 
ϕ1 Vlhkost nasávaného vzduchu [%] 
φpv Součinitel pro výpočet dynamické viskozity [-] 
φvp Součinitel pro výpočet dynamické viskozity [-] 
кpvs Poissonova konstanta parovzduchové směsi [-] 
кvzduch Poissonova konstanta vzduchu [-] 
ѵsm Kinematická viskozita parovzduchové směsi [m-2∙s-1] 
   ChPVS Chladič parovzduchové směsi  
KV Kouřový ventilátor  
NN Napájecí nádrž  
OPVS Ohřívák parovzduchové směsi  
OSV Ohřívák spalovacího vzduchu  
Pa Palivo  
PLT Plynová turbína  
PVG Parovzduchový generátor  
pvs parovzduchová směs  
RgV Regenerační výměník  
TA Tepelný agregát  
VV Vzduchový ventilátor  
vz Vzduch  
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1. Úvod 

Jedním z hlavních cílů energetiky je provozovat energetické zařízení s co 

nejvyšší účinností, tedy obecně minimalizovat energetické ztráty. Snížením ztrát 

docílíme nižší spotřeby primárních paliv, např. černého a hnědého uhlí, zemního plynu, 

či biomasy a tím i dopad na životní prostředí. Jednou z nejvyšších ztrát ve spalovacích 

zařízeních při spalování je tzv. komínová ztráta – spaliny o vysoké teplotě jsou 

vypouštěny do okolní atmosféry. 

Má diplomová práce se zabývá flexibilním energetickým systémem na využití 

tohoto odpadního tepla k výrobě elektrické energie. Je zaměřena především na jedno 

zařízení již zmíněného flexibilního energetického systému, a to tzv. generátor syté 

páry. 

Celá diplomová práce je rozdělená do tří základních částí – teoretická, 

výpočtová a konstrukční část. 

V teoretické části je vysvětlen princip flexibilního energetického systému, popis 

jeho zařízení a rozdělení na určité varianty. Pro lepší orientaci je vše doplněno 

přehlednými schématy. Diplomová práce je dále zaměřena pouze na variantu 

flexibilního energetického systému pro využití odpadního tepla.  

Následuje výpočtová část. Nejprve je zde určení fyzikálních vlastností 

parovzduchové směsi, která je pracovním médiem tohoto oběhu. Tyto fyzikální 

vlastnosti pracovního média jsou potřebné pro sestavení výpočtového programu. Dle 

zadaných parametrů byly vytvořeny dvě varianty matematického modelu oběhu. Po 

srovnání obou modelů byla vybrána optimální varianta. Z vybraného matematického 

modelu byly převzaty vstupní parametry pro tepelný výpočet samotného generátoru 

syté páry. Cílem tepelného výpočtu je určení celkové teplosměnné plochy, na základě 

které se dále určí délka a počet trubek potřebných pro přenesení daného tepelného 

výkonu. 

 V závěrečné části diplomové práce se zabývám konstrukcí tohoto zařízení. Při 

konstrukci se vycházelo z několika podmínek, kde hlavním omezujícím faktorem byla 

celková výška zařízení, neboť se počítá s tím, že toto zařízení bude umístěno 

v kontejneru o určitých rozměrech. Z tohoto důvodu byly vytvořeny opět dvě varianty. 

Následně byla vybrána jedna, pro kterou byl vytvořen konstrukční výkres v softwaru 

AutoCAD a 3D model v softwaru SolidWorks.   
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2. Rankin – Clausiův cyklus 

Je tepelný oběh, při kterém se transformuje energie chemicky vázaná v palivu 

na tepelnou energii pracovního média (páry) a následně se tato transformuje na 

mechanickou energii. Teplo se přivádí externě do uzavřeného okruhu, ve kterém 

proudí pracovní médium – nejčastěji voda a v okruhu dochází k její skupenské změně. 

V kotli se voda izobaricky ohřívá na teplotu varu v tzv. ekonomizéru a následně se ve 

výparníku odpařuje. Aby se zvýšila účinnost oběhu, tak se v přehříváku kotle pára 

přehřívá na vyšší parametry – nad teplotu sytosti. Tímto přehřátím se také z páry 

odstraní kapky vody a minimalizuje se eroze lopatek turbíny. Pára se přehřívá až na 

parametry, které odpovídají pracovní teplotě a tlaku expanze páry v turbíně. Oběh je 

uzavřen kondenzací páry na vodu v kondenzátoru. Kondenzátor zvyšuje výkon turbíny, 

protože snižuje parametry páry (teplota a tlak) na velice nízké hodnoty a tím zvyšuje 

entalpický spád na turbíně. Celý oběh je znázorněný na zjednodušeném schématu – 

obr. 2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 2.1.1 – Schéma Rankin – Clausiova oběhu [13] 

 

Rankin – Clausiův cyklus je modifikovaný – zdokonalený oběh, který se liší od 

předchozího Clausiova oběhu tím, že při odvodu tepla dochází k úplné kondenzaci 

páry a tím i ke snížení následné stlačovací práce. Tento oběh se stal dominantní pro 

výrobu elektrické energie již od počátku 20. století a dnes se podílí na výrobě elektrické 

energie na celém světě z 90 %.  

Jednotlivé termodynamické změny oběhu jsou znázorněny v T-s diagramu na 

obr. 2.1.2. 
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Obr.: 2.1.2 – T-s diagram Rankin – Clausiova oběhu 

1-2 – Zvyšování parametrů vody napájecím čerpadlem (v ideálním případě 

izoentropická změna) 

2-3 – Ohřívání vody v ekonomizéru na stav sytosti (izobarická změna) 

3-4 – Vypařování vody ve výparníku (izotermicko-izobarická změna) 

4-5 – Přehřívání páry v přehříváku (izobarická změna) 

5-6 – Expanze na turbíně (v ideálním případě izoentropická změna) 

6-1 – Kondenzace v kondenzátoru (izotermicko-izobarická změna) 

 

Ideální teoretický oběh s nejvyšší účinností je Carnotův cyklus. Rankin – 

Clausiův cyklus se od ideálu liší tím, že ohřev vody a přehřívání páry jsou izobarické 

změny. U Carnotového oběhu jsou to změny izotermické. Účinnost RC cyklu je 

limitována především teplotou pracovního média. U nadkritických systémů je teplota 

admisní páry obvykle 565°C, dnes již se dosahuje teploty 600°C. Je omezena hranicí 

tzv. „creepu“ (tečení materiálu) pro legované oceli. Teplota v kondenzátoru bývá 

průměrně 30°C, v České republice pak obvykle 42°C. V tomto rozmezí teplot je 

nejvyšší teoretická účinnost Carnotova cyklu 63%. U RC cyklu je to pro nejmodernější 

bloky s nadkritickými parametry okolo 45%. Tyto moderní uhelné bloky využívají 

několik tzv. „Carnotizačních opatření“, které přiblíží RC oběh ideálnímu Carnotovému 

oběhu. Mezi tyto opatření patří především regenerační ohřevy – využívající odběrů 

páry z turbíny pro ohřev napájecí vody a mezipřihřívání páry po částečné expanzi na 

turbíně, snižování teploty v kondenzátoru, snižování ztrát při proudění a jiné. Výhodou 

RC cyklu je poměrně nízká energie dodaná čerpadlu pro zvýšení tlakové energie vody. 

Tato spotřeba činí pouze 1-3% celkové vyrobené energie na turbíně. Nevýhodou je již 

zmíněná nízká teplota vstupující do turbíny (oproti spalovací turbíně, která je okolo 

1200 až 1300°C). Proto se tento oběh kombinuje s Braytonovým cyklem. Tvoří druhý 

stupeň tohoto paroplynového cyklu. 
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3. Braytonův cyklus 

Jiným názvem Ericssonův, je tepelný oběh, který probíhá ve spalovací turbíně a 

skládá se ze třech hlavních komponent, ve kterých probíhají samostatné 

termodynamické změny. Tyto změny jsou znázorněny na obr. 3.1.1, v jehož horní části 

je znázorněn oběh v p-v diagramu a v dolní části v T-s diagramu, a to v ideálním 

případě:  

1-2 - adiabatická komprese v kompresoru 

2-3 - izobarické spalování paliva ve spalovací komoře 

3-4 - adiabatická expanze na turbíně 

4-1 - izobarický odvod tepla v chladiči 

 

 

 

 Obr.: 3.1.1 – p-v a T-s diagram Braytonova oběhu 

 



15 
 

Kompresor nasává vzduch o atmosférickém tlaku a stlačuje ho na 

mnohonásobně vyšší hodnotu. Komprese také zvýší teplotu vzduchu až o několik set 

stupňů. Vzduch o vysokém tlaku a teplotě je zaveden do spalovací komory, kde je 

vstříknuto palivo. Teplota spalin vzroste na 1200 °C i více. Spalování probíhá za 

konstantního tlaku s velkým přebytkem vzduchu, proto spaliny obsahují okolo 15% 

kyslíku. Tento mix plynů se zavede do plynové turbíny, kde probíhá expanze. 

Nevýhodou tohoto soustrojí je poměrně vysoká teplota spalin po expanzi na turbíně, 

přibližně okolo 530°C – maří se teplo. Další nevýhodou je velká práce, kterou musíme 

dodat kompresoru, aby stlačil vzduch na požadovanou hodnotu. Tato práce činí více 

než jednu třetinu vyrobené práce na turbíně. Schéma turbíny je znázorněno na obr. 

3.1.2. 

 

Obr.: 3.1.2 – Schéma spalovací turbíny 

 

  Pro zvýšení celkové účinnosti se spaliny vystupující z turbíny dále vychlazují 

tzv. regenerátorem, který zároveň ještě více ohřívá vzduch vstupující do spalovací 

komory a tím snižuje spotřebu paliva vstřikovaného do spalovací komory (viz obr. 

3.1.3). 
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Obr.: 3.1.3 – Schéma spalovací turbíny s regenerátorem [3] 

Další způsob zvýšení účinnosti spočívá v rozdělení turbíny a kompresoru na 

více částí. Při rozdělení kompresoru je mezi jeho jednotlivými stupni zařazen 

mezichladič, takže komprese se blíží izotermické kompresi a mezi částmi turbíny je 

naopak zařazen další přehřívák. Na obr. 3.1.4 je znázorněna rozdělená turbína 

s mezipřehřívákem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 3.1.4 – Schéma rozdělené spalovací turbíny s mezipřehřívákem [3] 
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4. Paroplynový cyklus (Kombinovaný Braytonův a Rankinův 

cyklus) 

Vzniká sériovým zapojením Braytonova a Rankin – Clausiova oběhu. Díky 

tomuto zapojení vzniká pracovní oblast mezi vysokou teplotou Braytonova cyklu na 

jedné straně a nízkou teplotou RC cyklu na druhé straně a tím je dána vysoká 

termodynamická účinnost cyklu. Čistá elektrická účinnost bývá vyšší než 50%. Princip 

paroplynového cyklu je znázorněn na obr 4.1.1 a 4.1.2. 

Vzduch – jako pracovní látka je nasáván a stlačen kompresorem mezi body A a 

B a následně přiveden do spalovací komory, kde se spaluje zemní plyn (mezi body B a 

C). Vzniklé spaliny prochází plynovou turbínou (body C a D), kde probíhá expanze a 

spaliny předají část své energie. Spaliny jsou dále zavedeny do kotle, kde předají své 

teplo vodě (D a E). Dochází k ohřevu vody a následnému vypařování a přehřívání páry 

v parním RC cyklu. (1-2). Nevyužitá část tepla odchází komínem ven z cyklu – tzv. 

komínová ztráta (E-A). Bez připojení RC cyklu by nevyužitá část tepla spalin 

odpovídala křivce D-A. Existují dva základní druhy kotlů pro paroplynový cyklus, a to 

bez přídavného hořáku nebo s přídavným hořákem. Jak už název napovídá, u kotle 

s přídavným hořákem se před kotel přidává hořák na zemní plyn, aby se parametry 

páry ještě zvýšily, avšak na úkor vyšší spotřeby zemního plynu. Přehřátá pára dále 

pokračuje na parní kondenzační turbínu kde dochází k expanzi (2-3). Zbytkové teplo je 

odvedeno v kondenzátoru (3-1) a cyklus se opakuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 4.1.1 – T-s diagram paroplynového cyklu [21] 
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Obr.: 4.1.2 – Schéma paroplynového cyklu [22] 

 

 

5. Flexibilní energetický systém 

FES – je energetický systém, který zvyšuje účinnost transformace primární 

energie tuhých i alternativních paliv a tepla odpadních spalin na elektrickou energii. 

Využívá se zde Braytonův nebo kombinovaný paroplynový cyklus. Pracovním médiem 

v tomto cyklu je směs vzduchu a vodní páry – parovzduchová směs (PVS). FES je tedy 

vlhký oběh s nepřímým ohřevem pracovního média. Jeho principiální schéma je 

znázorněno na obr. 5.1.1. 
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Obr.: 5.1.1- Principiální schéma flexibilního energetického systému [6]  
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 Pro nepřímý ohřev pracovního média můžeme využít spalování tuhých paliv, 

jako např. uhlí nebo biomasu či alternativních paliv a odpadů. Dalším zdrojem tepla pro 

nepřímý ohřev může být teplo odpadních spalin z různých agregátů nebo technologií. 

V dnešní době se pro spalování paliv používají ohniště s chlazenými membránovými 

stěnami. Chlazená spalovací komora (CHSK) je v tomto případě zapojena jako 

výparník s přirozenou cirkulací – z vody, která je zavedena do membránových stěn, 

vzniká předaným teplem sytá pára. Existují 3 základní typy ohnišť pro spalování tuhých 

paliv a to – roštová (GF), prášková (PCF) nebo fluidní, která dále rozdělujeme na 

fluidní se stacionární fluidní vrstvou (BFB) a cirkulující fluidní vrstvou (CFB), ale také 

ohniště pro spalování plynných a kapalných paliv (G/OF). Pro spaliny platí stejné 

požadavky jako u klasických kotlů. Musí se odstranit tuhé znečišťující látky (TZL) a 

splnit emisní limit SO2, CO i NOx, proto je za kotlem zařazen elektro-odlučovač (EO) a 

odsiřovací jednotka (DeSOx). Spaliny, které splňují emisní limity, jsou kouřovým 

ventilátorem (KV) vháněny do komína. Pro vychlazení spalin, a tím i snížení komínové 

ztráty, je poslední plochou v kotli ohřívák spalovacího vzduchu (OSP), ohřívák vody, 

tzv. ekonomizér se u flexibilního energetického systému nepoužívá.  

 Optimální kompresní poměr u kompresoru plynové turbíny (PLT) se volí podle 

maximální účinnosti, viz obr. 5.1.2. Nachází se v rozmezí mezi 11 – 13.  

 

Obr.: 5.1.2 – Závislost účinnosti kompresoru na jeho kompresním poměru [6]  

Tlak v bubnu parního kotle se nastaví podle tlaku stlačeného vzduchu za 

kompresorem, tedy při optimálním kompresním poměru 12 je tlak za kompresorem 

přibližně 12 barů a stejný tlak má i sytá pára přivedená z bubnu parního kotle. Pára 

vyrobená v kotli se smísí se stlačeným vzduchem z kompresoru a vznikne 

parovzduchová směs. Tato parovzduchová směs je bohatší na vzduch, obsahuje mezi 

12 až 20% vodní páry, zbytek tvoří vzduch. Následně je směs (3) zavedena do 

ohříváku parovzduchové směsi (OPVS), kde se ohřívá na pracovní teplotu plynové 
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turbíny, přibližně 800 - 900°C. Po vykonání práce na plynové turbíně je parovzduchová 

směs (5) zavedena do kotle na odpadní teplo, kde odevzdá své zbytkové teplo, aby 

vytvořila páru pro klasický Rankin – Clausiův oběh. Ochlazuje se až na teplotu rosného 

bodu páry. Parovzduchá směs se tedy rozdělí na vodu a vzduch. Vzduch (6) se 

vypouští do atmosféry a voda se zavádí zpět do oběhu. 

Cílem flexibilního energetického systému je využít technologii spalování tuhých, 

plynných a kapalných paliv pro vznik parovzduchové směsi o určitých tepelných 

parametrech a následného využití tohoto pracovního média v kombinovaném 

paroplyplynovém cyklu. Další výhodou je to, že při použití parovzduchové směsi jako 

pracovního média u plynové turbíny se zvýší hmotnostní průtok i entalpický spád na 

plynové turbíně a sníží se potřebná kompresní práce na kompresoru. Tento systém se 

dá využít prakticky u všech stávajících energetických systémů. FES můžeme rozdělit 

na 3 základní typy, podle schématu na obr 5.1.3. 

   

 

Obr.: 5.1.3 – Typy flexibilního energetického systému[6] 

 

5.2   Flexibilní kogenerační systém - FCS 

Tento systém se zabývá kogenerační výrobou elektřiny i tepla. Primárně jsou 

tyto jednotky určeny pro výrobu elektřiny, ale mohou s jednoduchou úpravou dodávat 

současně i teplo. U flexibilního kogeneračního systému není výroba elektřiny 

podmíněna dodávkou tepla. Teplo se může odvádět v podobě horké vody nebo páry. 

Tento flexibilní kogenerační systém je zapojen podle obrázku 5.1.1 a může být 

proveden: 
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- s roštovým ohništěm či fluidním ohništěm se stacionární fluidní vrstvou pro 

uhlí a alternativní paliva pro menší výkony 

- s práškovým či fluidním ohništěm s cirkulující fluidní vrstvou pro spalování 

uhlí pro větší výkony 

 

5.3   Flexibilní energetický systém pro využití odpadního tepla - HRFES 

 Je určen pro využití odpadního tepla různých energetických agregátů a centrál 

k výrobě elektřiny, ale také ke kogeneračnímu režimu. Obecné zapojení je naznačeno 

na schématu (obr. 5.3.1), i v tomto případě není výroba elektřiny závislá na dodávce 

tepla. 

 

 

Obr.: 5.3.1 – Principiální schéma FESu pro využití odpadního tepla [6] 

 



23 
 

 Vzduch (2) stlačený kompresorem plynové turbíny se chladí před vstupem do 

regeneračního výměníku vstřikem kondenzátu (11). Vznikne parovzduchová směs, 

která se zavádí do regeneračního výměníku (ReV) a následně je proveden druhý 

vstřik, aby se zvýšil podíl vodní páry a médium se ochladilo na vstupní teplotu ohříváku 

parovzduchové směsi (OPVS). V ohříváku parovzduchové směsi se médium ohřeje 

spalinami vytvořenými v nějakém energetickém agregátu nebo centrále (TA) na 

alespoň 530°C. Parovzduchová směs o pracovních parametrech turbíny je zavedena 

na plynovou turbínu, aby vykonala práci. Po expanzi na turbíně (7) se směs ochlazuje 

v regeneračním výměníku (ReV), kde předá své teplo vzduchu po prvním vstřiku 

kondenzátu. Parovzduchová směs o teplotě (8) se zavede do chladiče parovzduchové 

směsi (ChPVS), kde opět dojde ke kondenzaci páry na vodu, která se zavede do 

napájecí nádrže (NN) a opět se zavádí znovu do oběhu. Vzduch se zbytkovou vlhkostí 

se opět odvádí do atmosféry. 

   U tohoto zapojení se potřebná parovzduchová směs vytvoří v tzv. vstřikovacím 

generátoru parovzduchové směsi. Je to v principu vstřikový chladič, v němž se vzduch 

před regenerativním výměníkem (ReV) mezi body (2-3), případně parovzduchová 

směs za ReV (mezi body 4-5) ochlazuje vstřikem vody na teplotu blízkou saturační 

teplotě nově vzniklé parovzduchové směsi. Při takto nízké teplotě nelze prakticky 

zajistit odpaření veškeré vstřikované vody a neodpařená voda se musí 

z parovzduchové směsi separovat a znovu použít jako vstřikovaná voda. [PV]. 

(Toto provedení je předmětem diplomové práce Bc. Josefa Šrahůlka o názvu 

Vstřikovací parogenerátor pro flexibilní energetický systém na využití odpadního tepla.) 

 Jednou z nevýhod tohoto zdánlivě jednoduchého provedení je vyšší vlastní 

spotřeba elektrické energie a především pomalejší najíždění systému. Vstřik vody lze 

realizovat až po dosažení potřebných parametrů na výstupu z kompresoru.  

Podle [10] lze vstřikovací generátor parovzduchové směsi nahradit odpařovacím 

generátorem parovzduchové směsi. 

Princip zapojení je uveden na obr. 5.3.2. Jak je vidět, tak regenerační výměník 

(ReV) a vstřikovací generátory parovzduchové směsi (viz obr. 5.3.1) jsou nahrazeny 

odpařovacím generátorem páry. 
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Obr.: 5.3.2 – Schéma oběhu HRFES s odpařovacím generátorem [10] 

 

5.4   Kombinovaný cyklus se spalováním uhlí - CCCC 

 Je možné využití u elektrárenských bloků menších výkonů s podkritickými 

parametry páry. Využívá se kombinovaného Braytonova a Rankin – Clausiova parního 

cyklu. Schéma tohoto cyklu se neliší od schématu na obr. 5.1.1. 

 

6. Fyzikální vlastnosti parovzduchové směsi (pvs) 

6.1   Parovzduchová směs 

Je to směs vodní páry a vzduchu. V našem případě směs procesní páry – pára, 

která vzniká při nepřímém chlazení (např. chlazení spalovací komory kotle) nebo 

přímém chlazení (např. vstřikem vody do stlačeného vzduchu nebo přímo do již 

vytvořené parovzduchové směsi) a reálného vlhkého stlačeného vzduchu. Tento 

vzduch se stlačuje kompresorem. Pro následující výpočty fyzikálních vlastností 

parovzduchové směsi však budeme potřebovat celkovou koncentraci vodní páry (wvp), 

která se skládá z koncentrace vodní páry v reálném vlhkém vzduchu (wpd) a 
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koncentrace procesní páry (wpp). Pro přehlednost je vše znázorněno v Sankeyově 

diagramu na obr. 6.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wvv – koncentrace vlhkého vzduchu 

wpd – koncentrace páry ve vlhkém vzduchu 

wsv – koncentrace suchého vzduchu 

wpp – koncentrace procesní páry 

wvp – koncentrace vodní páry vzduchu 

Obr.: 6.1.1 – Definice parovzduchové směsi [5] 

 

6.2   Výpočet fyzikálních vlastností parovzduchové směsi 

Pro bilanční výpočet obou variant oběhů flexibilního energetického systému, 

které byly zadány, je potřeba znát fyzikální vlastnosti parovzduchové směsi pro různé 

podmínky (teplota, tlak, podíl páry v parovzduchové směsi). Mezi tyto fyzikální 

vlastnosti patří entalpie, hustota, tepelná vodivost, dynamická a kinematická viskozita. 

Pro tyto potřeby jsem si vytvořil v softwaru EES (Engineering Equation Solver) 

výpočetní program na základě následujících vzorců. Zdrojový kód tohoto programu je 

zahrnut v příloze diplomové práce. 
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Pro příklad výpočtu volím tyto základní parametry: 

Teplota parovzduchové směsi: 500 °C 

Celkový tlak parovzduchové směsi: 12 bar 

Množství přiváděné procesní páry: 20 % 

    Teplota vlhkého vzduchu:  15 °C 

 Barometrický tlak:   0,98 bar 

 Relativní vlhkost:   60 % 

Stanovení hmotnostních koncentrací suchého vzduchu a vodní páry: 

Pro stanovení skutečného množství vodní páry je zapotřebí určit měrnou vlhkost 

vzduchu d, která se stanoví dle rovnice (6.1). 

 

 Měrná vlhkost nasávaného vzduchu: 

- Měrná plynová konstanta suchého vzduchu rsv = 287,1 [J∙kg-1∙K-1] 

- Měrná plynová konstanta vodní páry   rvp = 461,5 [J∙kg-1∙K-1] 

- Barometrický tlak     pc = 0,98 [bar] 

- Parciální tlak páry na mezi sytosti (15°C)    
  = 0,01706 [bar] 

  
   

   
 

     
  

        
       [kg∙kg-1]  (6.1) 

  
     

     
 

           

                
 

                 [kg∙kg-1] 

 Koncentrace páry ve vlhkém vzduchu: 

    
 

   
      [kg∙kg-1]  (6.2) 

    
         

           
 

                  [kg∙kg-1] 

 Stanovení koncentrace vodní páry v parovzduchové směsi: 

- Množství procesní páry    wpp = 0,2 [-] 

                       [kg∙kg-1]  (6.3) 

                         

                 [kg∙kg-1] 
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 Stanovení koncentrace suchého vzduchu v parovzduchové směsi: 

               [kg∙kg-1]  (6.4) 

             

                 [kg∙kg-1] 

 

 

Stanovení parciálních tlaků suchého vzduchu a vodní páry: 

Pro zjištění fyzikálních vlastností parovzduchové směsi je zapotřebí znát 

parciální tlaky složek směsi. V této směsi nám parciální tlak vodní páry určuje rosný 

bod.  

Celkový tlak parovzduchové směsi je určen součtem parciálních tlaků 

jednotlivých složek směsi – suchého vzduchu a vodní páry viz rovnice (6.5): 

                [bar]   (6.5) 

 Stanovení parciálního tlaku vodní páry v parovzduchové směsi: 

- Měrná plynová konstanta suchého vzduchu rsv = 287,1 [J∙kg-1∙K-1] 

- Měrná plynová konstanta vodní páry   rvp = 461,5 [J∙kg-1∙K-1] 

- Celkový tlak     pc = 12 [bar] 

- Koncentrace vodní páry v PVS       = 0,2052 [kg∙kg-1] 

- Koncentrace suchého vzduchu v PVS      = 0,7948 [kg∙kg-1] 

          
       

               
     [bar]   (6.6) 

          
            

                         
  

               [bar] 

 Stanovení parciálního tlaku suchého vzduchu v parovzduchové směsi: 

                [bar]   (6.7) 

            

               [bar] 
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Obr.: 6.2.1 – Závislost teploty saturace na celkovém tlaku PVS [5] 

 

Stanovení entalpie parovzduchové směsi: 

Entalpie parovzduchové směsi je součtem entalpie jeho složek – suchého 

vzduchu a vodní páry. Entalpie těchto složek je závislá na hmotnostním podílu a 

parciálním tlaku. 

 Entalpie suchého vzduchu: 

- Teplota parovzduchové směsi   tsm = 500 [°C] 

- Střední měrná tepelná kapacita such. vzduchu      
   = 1,044 [kJ∙kg-1∙°C-1] 

         
            [kJ∙kg-1]  (6.8) 

              

              [kJ∙kg-1] 

 Entalpie vodní páry: 

- Tabulková hodnota při teplotě směsi a parciálním tlaku je 3486 [kJ∙kg-1] 

 Entalpie parovzduchové směsi: 

                       [kJ∙kg-1]  (6.9) 

                           

                 [kJ∙kg-1] 
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Obr.: 6.2.2 – Závislost entalpie PVS na teplotě a tlaku pro wpp = 20 % [5] 

 

Stanovení hustoty parovzduchové směsi: 

Hustotu parovzduchové směsi dostaneme součtem hustoty suchého vzduchu a 

hustoty vodní páry při daných podmínkách (teplota, tlak). 

 

 hustota parovzduchové směsi při dané teplotě: 

- Měrná plynová konstanta suchého vzduchu rsv = 287,1 [J∙kg-1∙K-1] 

- Měrná plynová konstanta vodní páry   rvp = 461,5 [J∙kg-1∙K-1] 

- Parciální tlak suchého vzduchu   psv = 8,48 [bar] 

- Parciální tlak vodní páry    pvp = 3,52 [bar] 

- Teplota směsi     Tsm = 773,15 [K] 

    
   

       
 

   

       
     [kg∙m-3]  (6.10) 

    
        

            
 

        

            
 

                [kg∙m-3] 

 hustota parovzduchové směsi při normálních podmínkách: 

- Tlak směsi       psm = 12 [bar] 

- Tlak za normálních podmínek   pN = 1,01325[bar] 

- Teplota za normálních podmínek  TN = 273,15 [K] 

- Teplota směsi     Tsm = 773,15 [K] 
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     [kg∙m-3]  (6.11) 
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Obr.: 6.2.3 – Závislost hustoty PVS na teplotě a tlaku pro wpp = 20 % [5] 

 

Stanovení tepelné vodivosti parovzduchové směsi: 

Tepelná vodivost plynů je způsobena pohybem molekul. Při tomto pohybu 

dochází k výměně energie mezi molekulami.  

 

 Tepelná vodivost parovzduchové směsi: 

- Molární podíl suchého vzduchu   ysv = 0,7067 [-] 

- Molární podíl vodní páry    yvp = 0,2933 [-] 

- Tepelná vodivost suchého vzduchu   λsv = 55,82∙10-3 [W∙m-1∙K-1] 

- Tepelná vodivost vodní páry    λvp = 67,15∙10-3 [W∙m-1∙K-1] 

- Molární hmotnost suchého vzduchu  Msv = 28,96 [kg∙kmol-1] 

- Molární hmotnost vodní páry   Mvp = 18,02 [kg∙kmol-1] 

    
           

   
            

   

       
   

        
       [W∙m-1∙K-1]  (6.12) 

    
                                                     

                               
 



31 
 

20

30

40

50

60

70

80

0 100 200 300 400 500 600 700

tsm [°C]

l
s
m

 [
°C

]

1bar 2bar 3bar 4bar 5bar 10bar 15bar

pro wpp = 20 %

                     [W∙m-1∙K-1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 6.2.4 – Závislost tepelné vodivosti PVS na teplotě a tlaku pro wpp = 20 % [5] 

 

Stanovení viskozity parovzduchové směsi: 

 Dynamická viskozita parovzduchové směsi: 

- Molární podíl suchého vzduchu   ysv = 0,7067 [-] 

- Molární podíl vodní páry    yvp = 0,2933 [-] 

- Dynamická viskozita suchého vzduchu  ηsv = 35,92 [Pa∙s] 

- Dynamická viskozita vodní páry   ηvp = 28,58 [Pa∙s] 

- Molární hmotnost suchého vzduchu  Msv = 28,96 [kg∙kmol-1] 

- Molární hmotnost vodní páry   Mvp = 18,02 [kg∙kmol-1] 

- Součinitel pro výpočet dynamické viskozity фpv = 1,115 [-] 

- Součinitel pro výpočet dynamické viskozity фvp = 0,8721 [-] 

    
   

      
   
   

 
   

      
   

   

    [Pa∙s]      (6.13) 

    
     

        
      
      

 
     

         
      
      

 

                    [Pa∙s]    
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 Součinitel pro výpočet dynamické viskozity: 

    
    

   

   
   

   
   

 
   

 

 

      
   

   
 
     [-]      (6.14) 

    

    
     
     

   
     
     

 
   

 

 

      
     
     

 
  

               [-]    

 Součinitel pro výpočet dynamické viskozity: 

    
    

   
   

   
   

   
 
   

 

 

      
   
   

 
     [-]      (6.15) 

    

    
     
     

   
     
     

 
   

 

 

      
     
      

  

                [-]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 6.2.5 – Závislost dynamické viskozity PVS na teplotě a tlaku pro wpp=20 %[5] 
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 Kinematická viskozita parovzduchové směsi: 

- Dynamická viskozita parovzduchové směsi ηsm = 34,128∙10-6 [Pa∙s] 

- Hustota parovzduchové směsi   ρsm = 4,807 [kg∙m-3] 

    
   

   
      [m2∙s-1]     (6.16) 

    
           

     
 

                  [m2∙s-1]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 6.2.6 – Závislost kinematické viskozity PVS na teplotě a tlaku pro wpp=20 % [5] 
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7. Výpočet oběhu FES pro využití odpadního tepla 

7.1. Varianta 1. – nechlazený kompresor 

Zadaná varianta oběhu je zvláštní v tom, že do stlačeného vzduchu 

kompresorem se nevstřikuje voda, ale sytá pára, a to z toho důvodu, že při vstřikování 

vody potřebujeme dlouhou dobu a velký volný povrch kapiček na to, aby se voda 

odpařila. Po smísení stlačeného vzduchu a vodní páry se parovzduchová směs ohřeje 

ve spalinovém výměníku (mezi body 7-10), dále tato směs expanduje na turbíně na 

určitý tlak a má ještě dostatečnou energii na to, aby z ohřáté vody, která prochází 

nejprve ohřívákem vody (13 -16), vytvořila sytou páru. 

Výpočet tohoto oběhu byl kompletně sestaven a vyladěn v programu EES 

(Engineering Equation Solver). Zdrojový kód tohoto matematického modelu je zahrnut 

v příloze diplomové práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 7.1.1 – Schéma první varianty oběhu – bez chladiče kompresoru 
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Zadané parametry v jednotlivých bodech oběhu: 

Výpočtový 
Bod 

Teplota 
[°C] 

Tlak 
[kPaabs] 

Entalpie 
[kJ/kg] 

Hmotnostní 
tok [kg/s] 

1 15 98,7   1,3 

2         

Přefuk       0,002778 

Odfuk       0,01389 

5         

6         

7         

8 530       

9         

10         

11         

12   98,7     

13 15 1100   0,1 

14         

15         

16 164       

17         

18 600     1,3 

19         

 

Ostatní zadané parametry 

Veličina Značení Hodnota Jednotka 

Hmotnostní složení spalin 

CO2 3,523 %hm 

Ar 1,244 %hm 

N2 74,03 %hm 

O2 17,83 %hm 

H2O 3,373 %hm 

Účinnost spalinového výměníku ηSV 98 % 

Účinnost ohříváku vody ηOV 98 % 

Účinnost generátoru syté páry ηGSP 98 % 

Účinnost kompresoru ηkompresor 80 % 

Účinnost generátoru ηel 95 % 

Účinnost mechanická ηmech 97 % 

Suchost páry x17 0,9 - 

Otáčky turbosoustrojí n 42200 ot/min 

Průtokový parametr Qt 85,5 kg∙K0,5∙MPa-1 

Vlhkost nasávaného vzduchu φ1 60 % 

Tlaková ztráta spalinového výměníku Δp,SV 7,881 kPa 

Tlaková ztráta generátoru syté páry Δp,GSP 4 kPa 
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Postup výpočtu: 

 

Stanovené normální podmínky pro výpočet: 

        

               

 

Výpočet kompresoru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tlakový poměr kompresoru: 

  
  

  
       [-]   (7.1) 

  
     

    
 

             [-] 

 Celková entalpie na vstupu do kompresoru: 

- Hodnota statické entalpie a hustoty byla určena z knihovny programu EES 

- ρ1 = 1,181 [kg∙m-3] 

- istat = 31,57 [kJ∙kg-1] 

                  [kJ∙kg-1]  (7.2) 

                

              [kJ∙kg-1] 

- kinetická složka vstupní entalpie: 

         

            

        

              

              

- určen z následujícího výpočtu průtokového parametru 
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      [kJ∙kg-1]  (7.3) 

     
      

      
 

                 [kJ∙kg-1] 

- rychlost na vstupu do kompresoru: 

   
  

     
      [m∙s-1]   (7.4) 

   
   

           
 

              [m∙s-1] 

 Celková entalpie na výstupu z kompresoru: 

- Statická entalpie po izoentropické kompresi: i2,ie,stat = 198,7 [kJ∙kg-1] 

                              [kJ∙kg-1]  (7.5) 

                   

                 [kJ∙kg-1] 

- kinetická složka výstupní izoentropické entalpie: 

          
     
 

      
     [kJ∙kg-1]  (7.6) 

          
      

      
 

                     [kJ∙kg-1] 

- rychlost na výstupu z kompresoru při izoentropické kompresi: 

      
  

        
      [m∙s-1]   (7.7) 

      
   

           
 

                 [m∙s-1] 

- celková entalpie na výstupu z kompresoru podle izoentropické účinnosti 

kompresoru: 
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          [kJ∙kg-1]  (7.8) 

   
        

          
     

              [kJ∙kg-1] 

 Příkon kompresoru: 

                          [kW]   (7.9) 

                             

                     [kW] 

 

Výpočet parního vstřiku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Vychází se ze zákonu zachování hmoty a energie: 

- Hodnota entalpie páry i17 = 2581 [kJ∙kg-1] je určena z parametrů uvedených 

níže – ve výpočtu generátoru syté páry 

              [kg∙s-1]   (7.10) 

             

              [kg∙s-1] 

   
             

  
     [kJ∙kg-1]  (7.11) 

   
                    

     
 

            [kJ∙kg-1] 
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Výpočet spalinového výměníku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Určení entalpie vstupních spalin: 

- Hodnoty entalpií jednotlivých složek spalin byly určeny z knihovny programu 

EES pro teplotu spalin (600°C) 

- iCO2 = 625,8 [kJ∙kg-1] 

- iAr = 312,2 [kJ∙kg-1] 

- iN2 = 646,2 [kJ∙kg-1] 

- iO2 = 595,8 [kJ∙kg-1] 

- iH2O = 1204 [kJ∙kg-1] 

    
        

   
 

      

   
 

      

   
 

      

   
 

        

   
 [kJ∙kg-1]  (7.12) 

    
            

   
 

           

   
 

           

   
 

           

   
 

          

   
 

               [kJ∙kg-1] 

 Určení tepelného výkonu výměníku: 

- Podle požadované teploty, která má být na vstupu do turbíny, určíme 

entalpii v bodě 10 pomocí knihovny programu EES 

- i10 = 807,2 [kJ∙kg-1] 

                    [kW]   (7.13) 

                       

               [kW] 

 Určení entalpie výstupních spalin z tepelného výkonu: 

        
   

       
     [kJ∙kg-1]  (7.14) 
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                [kJ∙kg-1] 

 

Výpočet turbíny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Účinnost turbíny je dána následující charakteristikou 

 

Obr.: 7.1.2 – Charakteristika turbíny 

 Celková entalpie na vstupu do turbíny: 

- Hodnota statické entalpie a hustoty byla určena z knihovny programu EES 
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- ρ8 = 1,95 [kg∙m-3] 

- i8,stat = 806,1 [kJ∙kg-1] 

                      [kJ∙kg-1]  (7.15) 

                

              [kJ∙kg-1] 

- kinetická složka vstupní entalpie: 

       
  
 

      
      [kJ∙kg-1]  (7.16) 

       
      

      
 

                  [kJ∙kg-1] 

- rychlost na vstupu do turbíny: 

   
    

             
      [m∙s-1]   (7.17) 

   
       

              
 

              [m∙s-1] 

 Entalpie na výstupu z turbíny: 

- Hodnota izoentropické entalpie byla určena z knihovny programu EES podle 

tlaku, na který má turbína expandovat: i9,ie = 499,2 [kJ∙kg-1] 

                             [kJ∙kg-1]  (7.18) 

                              

              [kJ∙kg-1] 

 Účinnost turbíny: 

- Střední průměr turbíny ds = 121 [mm] 

- Podle zadané charakteristiky: 

                                                                     

                                                                

                        [-]   (7.19) 
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                    [-] 

- parametr x: 

  
      

                      
     [-]   (7.20) 

   
           

                         
 

              [-] 

 Výkon turbíny: 

                        [kW]   (7.21) 

                             

                   [kW] 

 Celkový výkon turbosoustrojí: 

                                         [kW]   (7.22) 

                                

                  [kW] 

 Výpočet optimálního tlaku na výstupu z kompresoru pomocí průtokového 

parametru: 

   
             

    
     [MPa]   (7.23) 

   
                 

     
 

               [MPa] 

- Průtokový parametr: 

- Měrná plynová konstanta a Poissonova konstanta pro vzduch a 

parovzduchovou směs byla určena pomocí programu EES: 
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- rvzduch = 287,8 [kJ∙kg-1∙K-1] 

- rpvs = 303,1 [kJ∙kg-1∙K-1] 

- кvzduch = 1,354 [-] 

- кpvs = 1,348 [-] 

         
       

       
  

    

    
    [kg∙K-0,5∙MPa-1∙s-1] (7.24)     

           
     

     
  

     

     
 

                [kg∙K-0,5∙MPa-1∙s-1] 

 

Výpočet generátoru syté páry: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Určení tepelného výkonu generátoru syté páry: 

- Podle zadaných parametrů v bodech 16 a 17 jsou určeny z knihovny EES 

entalpie v těchto bodech: 

- i16 = 693,1 [kJ∙kg-1] 

- i17 = 2581 [kJ∙kg-1] 

                      [kW]   (7.25) 

                       

                [kW] 

 Určení výstupní entalpie parovzduchové směsi pomocí výkonu generátoru syté 

páry: 
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     [kJ∙kg-1]  (7.26) 

           
     

          
 

               [kJ∙kg-1] 

Výpočet ohříváku vody: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Určení tepelného výkonu ohříváku vody: 

- Podle zadaných parametrů v bodě 13 je určena z knihovny EES entalpie 

v tomto bodě: 

- i13 = 63,97 [kJ∙kg-1] 

                      [kW]   (7.27) 

                       

               [kW] 

 Určení výstupní entalpie parovzduchové směsi pomocí výkonu ohříváku vody: 

        
   

       
     [kJ∙kg-1]  (7.28) 

           
     

          
 

               [kJ∙kg-1] 
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Dopočtené hodnoty v jednotlivých bodech oběhu (znázorněny červeně): 

Výpočtový 
Bod 

Teplota 
[°C] 

Tlak 
[kPaabs] 

Entalpie 
[kJ/kg] 

Hmotnostní tok 
[kg/s] 

1 15 98,7  31,97 1,3 

2 219,2  480,6  240,9 1,3 

Přefuk - -  - 0,002778 

Odfuk - -  - 0,01389 

5  219,2 480,6  240,9 1,283 

6 - -  - -  

7  183,2 -  410 1,383 

8 530 472,7  806,1 1,386 

9  321 102,7  562,8 1,386 

10  530,6 472,7  807,2 1,383 

11 196,5 98,7  423  1,386 

12 154,3 98,7  377,5 1,386 

13 15 1100  63,97 0,1 

14 -  -  - - 

15 - -  - - 

16 164 1100  693,1 0,1 

17  184,1 1100  2581 0,1 

18 600   -  651,2 1,3 

19 211 -  219,9 1,3 
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Obr.: 7.1.3 – Schéma první varianty oběhu – bez chladiče kompresoru – vypočtené 

 hodnoty 

 

7.2. Varianta 2. – chlazený kompresor 

Druhá varianta zadaného oběhu se liší v tom, že za kompresor je zařazen chladič 

komprimovaného vzduchu – viz obr. 7.2.1. Zadané hodnoty se liší pouze v hodnotě 

teploty vstupující do parního vstřiku a teploty tlakové vody za ohřívákem vody. Ostatní 

parametry jsou totožné. Postup výpočtu tohoto oběhu je stejný, proto jsou zde uvedeny 

pro zjednodušení jen zadané, vypočtené hodnoty a výsledné schéma s vypočtenými 

hodnotami. Zdrojový kód výpočtového modelu je opět zahrnut v příloze diplomové 

práce. 
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Obr.: 7.2.1 – Schéma druhé varianty oběhu – s chladičem kompresoru 

 

Zadané parametry v jednotlivých bodech oběhu: 

(Změny oproti předchozí variantě jsou vyznačeny zeleně) 

Výpočtový 
Bod 

Teplota 
[°C] 

Tlak 
[kPaabs] 

Entalpie 
[kJ/kg] 

Hmotnostní 
tok [kg/s] 

1 15 98,7   1,3 

2         

Přefuk       0,002778 

Odfuk       0,01389 

5         

6 176        

7         

8 530       

9         

10         
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Výpočtový 
Bod 

Teplota 
[°C] 

Tlak 
[kPaabs] 

Entalpie 
[kJ/kg] 

Hmotnostní 
tok [kg/s] 

11         

12   98,7     

13 15 1100   0,1 

14 30        

15         

16        

17         

18 600     1,3 

19         

 

 

Ostatní zadané parametry 

Veličina Značení Hodnota Jednotka 

Hmotnostní složení spalin 

CO2 3,523 %hm 

Ar 1,244 %hm 

N2 74,03 %hm 

O2 17,83 %hm 

H2O 3,373 %hm 

Účinnost spalinového výměníku ηSV 98 % 

Účinnost ohříváku vody ηOV 98 % 

Účinnost generátoru syté páry ηGSP 98 % 

Účinnost chladiče kompresoru ηCHK 98 % 

Účinnost kompresoru ηkompresor 80 % 

Účinnost generátoru ηel 95 % 

Účinnost mechanická ηmech 97 % 

Suchost páry x17 0,9 - 

Otáčky turbosoustrojí n 42200 ot/min 

Průtokový parametr Qt 85,5 kg∙K0,5∙MPa-1 

Vlhkost nasávaného vzduchu φ1 60 % 

Tlaková ztráta spalinového výměníku Δp,SV 7,881 kPa 

Tlaková ztráta generátoru syté páry Δp,GSP 4 kPa 

Tlaková ztráta chladiče kompresoru Δp,CHK 0,145 kPa 
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Dopočtené hodnoty v jednotlivých bodech oběhu (znázorněny červeně): 

Výpočtový 
Bod 

Teplota 
[°C] 

Tlak 
[kPaabs] 

Entalpie 
[kJ/kg] 

Hmotnostní 
tok [kg/s] 

1 15 98,7  31,97  1,3 

2 219,2  480,6  240,9 1,3 

Přefuk -  -  -  0,002778 

Odfuk -  -  -  0,01389 

5  219,2 480,6  240,9 1,283 

6 176  480,4 196,2 1,283 

7 145,5  480,4 368,6  1,383 

8 530 472,5 806,1 1,386 

9 321 102,7 562,8 1,386 

10 530,6 472,5 807,2 1,383 

11 196,2 98,7 423,6 1,386 

12 192 98,7 418,9 1,386 

13 15 1100 63,97 0,1 

14 30  1100 126,7 0,1 

15 -  -  -  -  

16 163 1100 688,9 0,1 

17 184,1 1100 2581 0,1 

18 600 -  651,2  1,3 

19 168,4 -  174,9 1,3 
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Obr.: 7.2.2 – Schéma druhé varianty oběhu – s chladičem kompresoru – vypočtené 

 hodnoty 

 

 Zhodnocení: 

Pro tepelný výpočet volím variantu č. 1 – s nechlazeným kompresorem, protože 

vystupující parovzduchová směs (na schématech v bodě 12) je vychlazena na nižší 

teplotu, rovněž natočený elektrický výkon je mírně vyšší. 

 

 



51 
 

8. Generátor syté páry 

Je zařízení, které má za úkol vyrobit páru ochlazením horkého plynu vystupujícího 

po expanzi s plynové turbíny nebo také ochlazením plynu stlačeného kompresorem. 

Tato pára se využívá pro vytvoření tzv. parovzduchové směsi, která se zavádí, jako 

pracovní medium na plynovou turbínu. 

Toto zařízení by mělo nahradit stávající tzv. Vstřikový generátor paroplynové 

směsi, a to hned z několika důvodů. Nevýhoda vstřikového generátoru je ta, že 

paroplynovou směs nelze vytvořit hned od startu plynové turbíny, ale až po určité době 

najíždění. Teplota ochlazovaného plynu nebo paroplynové směsi v místě vstřiku 

chladicí kapaliny po ochlazená musí být vyšší o potřebnou hodnotu, než je saturační 

teplota při okamžitých parametrech ochlazovaného plynu nebo paroplynové směsi. 

Další nevýhodou je, že pro dosažení potřebné koncentrace paroplynové směsi a pro 

dosažení požadovaného ochlazení vystupující paroplynové směsi z plynové turbíny 

jsou zapotřebí 2 vstřikovací parogenerátory, regenerační výměník a potřebné spojovací 

potrubí. [10] 

 

8.1. Tepelný výpočet generátoru syté páry 

Pro tepelný výpočet generátoru syté páry byla zvolena první varianta 

matematického modelu (viz kapitola 7). Vstupní a výstupní parametry pro tepelný 

výpočet jsou zobrazeny na následujícím obrázku 8.1.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 8.1.1 – Schéma vstupních a výstupních parametrů pro tepelný výpočet 
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 Výpočet středního objemového toku na straně parovzduchové směsi: 

           
             

 
     [m3∙s-1]   (8.1) 

          
          

 
 

                     [m3∙s-1]  

Uspořádání trubek o vnějším průměru 44,5 mm je zobrazeno na následujícím 

obrázku 8.1.2. (pod kótami roztečných kružnic je označeno, kolik trubek je na dané 

roztečné kružnici umístěno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 8.1.2 – Návrh uspořádání trubek pro tepelný výpočet 

Dle normy ČSN EN 10216-2 – Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a 

zařízení vybírám trubky 44,5x2,9 a 44,5x3,2 a určuji střední rychlost parovzduchové 

směsi v těchto trubkách. 

 Výpočet střední rychlosti parovzduchové směsi pro trubku 44,5x2,9: 

- Vnitřní průměr trubky    d = 0,0387 [m] 

- Průtočný průřez pro 1 trubku: 
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      [m2]   (8.2) 

     
         

 
 

                     [m2]  

- Celkový průtočný průřez (96 trubek): 

                 [m2]   (8.3) 

                       

                [m2] 

- Střední rychlost: 

     
         

    
      [m∙s-1]   (8.4) 

     
     

     
     

                 [m∙s-1] 

 Výpočet střední rychlosti parovzduchové směsi pro trubku 44,5x3,2: 

- Vnitřní průměr trubky    d = 0,0381 [m] 

- Průtočný průřez pro 1 trubku: 

      
    

 
      [m2]   (8.5) 

     
         

 
 

                     [m2]  

- Celkový průtočný průřez (96 trubek): 

                 [m2]   (8.6) 

                       

                [m2] 
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- Střední rychlost: 

     
         

    
      [m∙s-1]   (8.7) 

     
     

     
     

                 [m∙s-1] 

Volím trubku s nižší střední rychlostí parovzduchové směsi (v = 19,513 m∙s-1)  

- ф 44,5x2,9. 

 Výpočet součinitele prostupu tepla z parovzduchové směsi přes trubku do vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 8.1.3 – Schéma prostupu tepla válcovou stěnou 

 

- Vycházím z literatury [7], vzorec je zjednodušen, nepočítám se zašpiněním 

trubek a nánosy na trubkách, protože se nejedná o spaliny, také 

zanedbávám vedení stěnou.  

- Vnější průměr trubky    D2 = 0,0445 [m] 

- Vnitřní průměr trubky    D1 = 0,0337 [m] 

  

 

  
 

     
 

 

     

      [W∙m-1∙ K-1]  (8.8) 

  
 

      
 

            
 

 

              

     

α1 , t1 

α2 , t2 

фD1  

фD2  
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             [W∙m-1∙ K-1] 

- Součinitel přestupu tepla na straně parovzduchové směsi volím dle 

diagramu z literatury [7]. 

- αN = 55 [W∙m-2∙ K-1] 

- cl = 1 [-] 

- cf = 0,95 [-] 

 

                [W∙m-2∙ K-1]  (8.9) 

                 

              [W∙m-2∙ K-1] 

- Součinitel přestupu tepla od stěny trubky do vroucí vody počítám 

podle literatury [9] dle empirického vztahu: 

   
 

   

  
           

     [W∙m-2∙ K-1]  (8.10) 

   
 

   

        
           

     

                 [W∙m-2∙ K-1] 

- Tlak vody ve výměníku    pvo = 1,1 [MPa] 

- Součinitel prostupu tepla    k = 100 [W∙m-1∙ K-1] 

(tato hodnota je zvolena – upřesní se iteračním výpočtem) 

 

             
                    

        [W∙m-2∙ K-1]  (8.11) 

                                                

                 [W∙m-2∙ K-1] 

- Střední teplota parovzduchové směsi  tpa = 258,75 [°C] 

- Teplota sytosti     ts = 184,4 [°C] 

 

                 [W∙m-2]   (8.12) 

                         

            [W∙m-2] 
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 Korekce součinitele prostupu tepla pomocí iteračního výpočtu: 

- Součinitel přestupu tepla na straně parovzduchové směsi se nemění: 

- α1 = 52,25 [W∙m-2∙ K-1] 

- Vnější průměr trubky    D2 = 0,0445 [m] 

- Vnitřní průměr trubky    D1 = 0,0337 [m] 

   

 

  
 

     
 

 

     

     [W∙m-1∙ K-1]  (8.13) 

  

 

      
 

            
 

 

               

     

              [W∙m-1∙ K-1] 

- Součinitel přestupu tepla od stěny trubky do vroucí vody počítám 

podle literatury [9] dle empirického vztahu: 

   
 

   

  
           

     [W∙m-2∙ K-1]  (8.14) 

   
 

   

        
           

     

                 [W∙m-2∙ K-1] 

- Tlak vody ve výměníku    pvo = 1,1 [MPa] 

- Součinitel prostupu tepla    k = 44,99 [W∙m-1∙ K-1] 

  

             
                    

        [W∙m-2∙ K-1]  (8.15) 

                                                    

                 [W∙m-2∙ K-1] 

- Střední teplota parovzduchové směsi  tpa = 258,75 [°C] 

- Teplota sytosti     ts = 184,4 [°C] 

 

                 [W∙m-2]   (8.16) 

                           

                [W∙m-2] 
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 Výpočet teplotního logaritmického spádu: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 8.1.4 – Znázornění teplotních spádů 

- Δtm = 196,5°C  – 184,1°C = 12,4°C 

- Δtv = 321°C  – 184,1°C = 136,9°C 

      
       

  
   
   

      [°C]   (8.17) 

      
          

  
     

    

     

                  [°C] 

 Výpočet teplosměnné plochy na 1 metr délky: 

- Vnější průměr trubky    D2 = 0,0445 [m] 

- Počet trubek     N = 96 [-] 

                  [m2∙ m-1]  (8.18) 

                      

                [m2∙ m-1] 

 Výpočet celková teplosměnné plochy trubek: 

- Výkon výměníku     Q = 188800 [W] 

- Součinitel prostupu tepla    k = 44,735 [W∙m-1∙ K-1] 

- Logaritmický teplotní spád   Δtlog = 51,841°C   

       
 

       
       [m2]   (8.19) 

      
      

             
     

                  [m2] 
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 Výpočet délky trubek: 

  
     

   
       [m]   (8.20) 

  
      

      
     

             [m] 

Zařízení by bylo příliš vysoké, proto volím tří-tahové uspořádání trubek, které je 

znázorněno na obr. 8.1.5. Trubky označeny bodem značí jeden směr a trubky 

označené křížkem značí opačný směr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 8.1.5 – Upravené uspořádání trubek  
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8.2. Hydraulický výpočet generátoru syté páry 

 Výpočet vstupu parovzduchové směsi: 

- Objemový tok na vstupu      = 2,419 [m3∙ s-1] 

- Zvolená rychlost     w = 15 [m∙ s-1] 

  
  

 
        [m2]   (8.21) 

  
     

  
     

             [m2] 

   
   

 
       [m]   (8.22) 

   
       

 
     

             [m] 

- Dle normy ČSN EN 10216-2 – Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a 

zařízení volím trubku  ᴓ 406x8,8. 

- Vnitřní průměr trubky    d = 0,3884 [m] 

   
    

 
       [m2]   (8.23) 

   
         

 
     

              [m2] 

   
  

  
        [m∙ s-1]   (8.24) 

   
     

     
     

             [m∙ s-1] 

 Výpočet vstupu parovzduchové směsi – 2. Varianta – obdélníkový průřez: 

- Objemový tok na vstupu       = 2,419 [m3∙ s-1] 

- Volím obdélníkový vstup o rozměrech:  A = 0,7 [m]  

       B = 0,14 [m] 

- Tloušťka stěny:     b = 0,005 [m] 

                      [m2]   (8.25) 
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               [m2] 

   
  

  
        [m∙ s-1]   (8.26) 

   
     

      
     

              [m∙ s-1] 

 Výpočet výstupu parovzduchové směsi: 

- Objemový tok na výstupu      = 1,99 [m3∙ s-1] 

- Zvolená rychlost     w = 15 [m∙ s-1] 

  
  

 
        [m2]   (8.27) 

  
    

  
     

             [m2] 

   
   

 
       [m]   (8.28) 

   
       

 
     

             [m] 

- Dle normy ČSN EN 10216-2 – Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a 

zařízení volím trubku  ᴓ 355,6x8. 

- Vnitřní průměr trubky    d = 0,3396 [m] 

   
    

 
       [m2]   (8.29) 

   
         

 
     

               [m2] 

   
  

  
        [m∙ s-1]   (8.30) 

   
    

      
     

             [m∙ s-1] 
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 Výpočet vstupu vody: 

- Objemový tok na vstupu      = 0,0001106 [m3∙ s-1] 

- Zvolená rychlost     w = 0,15 [m∙ s-1] 

  
  

 
        [m2]   (8.31) 

  
         

    
     

                [m2] 

   
   

 
       [m]   (8.32) 

   
          

 
     

              [m] 

- Dle normy ČSN EN 10216-2 – Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a 

zařízení volím trubku  ᴓ 33,7x2,3. 

- Vnitřní průměr trubky    d = 0,0291 [m] 

   
    

 
       [m2]   (8.33) 

   
         

 
     

                 [m2] 

   
  

  
        [m∙ s-1]   (8.34) 

   
         

         
     

              [m∙ s-1] 

 Výpočet výstupu páry: 

- Objemový tok na výstupu      = 0,01598 [m3∙ s-1] 

- Zvolená rychlost     w = 15 [m∙ s-1] 

  
  

 
        [m2]   (8.35) 

  
       

  
     

                [m2] 
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       [m]   (8.36) 

   
          

 
     

              [m] 

- Dle normy ČSN EN 10216-2 – Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a 

zařízení volím trubku  ᴓ 42,4x2,6. 

- Vnitřní průměr trubky    d = 0,0372 [m] 

   
    

 
       [m2]   (8.37) 

   
         

 
     

                 [m2] 

   
  

  
        [m∙ s-1]   (8.38) 

   
       

        
     

             [m∙ s-1] 

 

 

Konstrukce celého zařízení je jak ve 2D tak 3D pohledu zobrazena na výkresech, které 

jsou součástí přílohy diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

9. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo sestavit výpočtový model flexibilního 

energetického systému na využití odpadního tepla s použitím generátoru syté páry, 

poté použít vypočtené hodnoty jako vstupní parametry pro tepelný výpočet a navrhnout 

konstrukční řešení daného zařízení. 

Byly navrženy dvě varianty oběhu s použitím generátoru syté páry. Tyto 

varianty se lišily v tom, že jedna měla dvoustupňový kompresor s mezichladičem a 

druhá jednostupňový kompresor bez chladiče. Po sestavení obou modelů byla vybrána 

varianta s jednostupňovým kompresorem, protože parovzduchová směs vycházela 

z oběhu o nižší teplotě než ve variantě druhé. Také generovaný elektrický výkon byl u 

této varianty mírně vyšší. 

Pro tepelný výpočet byly nejdůležitější parametry teplota, tlak a objemový 

průtok vstupujících a vystupujících medií do nebo z generátoru syté páry. Na základě 

těchto hodnot se vypočítal součinitel prostupu tepla, z kterého se určila celková 

teplosměnná plocha zařízení. Bylo zvoleno kruhové uspořádání trubek o průměru 44,5 

mm ve čtyřech soustředných kružnicích o počtu 96 trubek. Při tomto uspořádání by 

zařízení vyšlo příliš vysoké (trubky by byly dlouhé 6,1 m), proto se zvolilo tzv. tří-tahové 

uspořádání. Přidalo se ještě dalších 192 trubek a délka trubek se zmenšila o třetinu. 

Navrhly se opět dvě konstrukční varianty. Varianty se mezi sebou lišily 

v přívodu parovzduchové směsi do zařízení. V první variantě se parovzduchová směs 

přiváděla svisle a v druhé variantě vodorovně. Limitujícím faktorem pro výběr optimální 

varianty byla celková výška zařízení, proto se zvolila varianta s vodorovným přívodem 

parovzduchové směsi. Při konstrukčním řešení se muselo vyřešit několik zásadních 

problémů jako teplotní dilatace, cirkulace, rozebíratelnost spojů při poruše atp. 

Výsledkem konstrukčního řešení je konstrukční výkres a 3D model zařízení, 

které jsou zahrnuty v příloze diplomové práce.   
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A) Zdrojové kódy výpočtových programů ze softwaru EES: 

a) Fyzikální vlastnosti parovzduchové směsi 

 

"Parametry parovzduchove smesi" 
t_pvs=500 [°C] 
p_pvs_c= 1200 [kPa] 
w_proc_para=0,2 [1] 
 
"Parametry vzduchu nasavaneho kompresorem" 
t_1=15[°C] 
p_1=98,7 [kPa] 
fi_1=0,6 [1] 
 
"ostatní parametry" 
r_sv=8314/MolarMass(Air_ha) 
r_vp=8314/MolarMass(Steam_IAPWS) 
 
"STANOVENI HMOTNOSTNICH KONCENTRACI SUCHEHO VZDUCHU A VODNI PARY" 
P_pp=P_sat(Steam_IAPWS;T=t_1) "parcialni tlak pary na mezi sytosti pri teplote t_1" 
d=(r_sv/r_vp)*((fi_1*P_pp)/(p_1-(fi_1*P_pp))) "merna vlhkost nasavaneho vzduchu" 
w_pd=d/(1+d) "koncentrace pary ve vlhkem vzduchu" 
w_vp=(1-w_proc_para)*w_pd+w_proc_para "koncentrace vodni pary v parovzduchove smesi" 
w_sv=1-w_vp "koncentrace sucheho vzduchu v parovzduchove smesi" 
 
"STANOVENI PARCIALNICH TLAKU SUCHEHO VZDUCHU A VODNI PARY" 
p_vp=p_pvs_c*(1-((w_sv*r_sv)/(w_sv*r_sv+w_vp*r_vp))) "parcialni tlak vodni pary v pvs" 
p_sv=p_pvs_c-p_vp "parcialni tlak sucheho vzduchu v pvs" 

 

"HUSTOTA PAROVZDUCHOVE SMĚSI" 
rho_pvs=((p_sv*1000)/(r_sv*(t_pvs+273,15)))+((p_vp*1000)/(r_vp*(t_pvs+273,15))) 
"hustota pvs pri celkovem tlaku a teplote pvs" 
rho_pvs_N=rho_pvs*(101325/(p_pvs_c*1000))*((t_pvs+273,15)/273,15)            

"hustota pvs pri normalnich podminkach" 

 

"TEPELNA VODIVOST PAROVZDUCHOVE SMESI" 
M_smes_skutecna=1/((w_vp/(MolarMass(Steam_IAPWS)))+(w_sv/(MolarMass(Air_ha)))) 
y_sv=w_sv*(M_smes_skutecna/(MolarMass(Air_ha))) 
"molarni koncentrace sucheho vzduchu v pvs" 
y_vp=w_vp*(M_smes_skutecna/(MolarMass(Steam_IAPWS))) 
"molarni koncentrace vodni pary v pvs" 
M_sv=MolarMass(Air_ha)           
"molarni hmotnost sucheho vzduchu" 
M_vp=MolarMass(Steam_IAPWS) 
"molarni hmotnost vodni pary" 
 
"VISKOZITA PAROVZDUCHOVE SMESI" 
eta_vp=Viscosity(Steam_IAPWS;T=t_pvs;P=p_vp) "dynamicka viskozita vodni pary" 
eta_sv=Viscosity(Air_ha;T=t_pvs;P=p_sv) "dynamicka viskozita sucheho vzduchu" 
phi_vp=((1+((eta_vp/eta_sv)^(1/2))*(M_sv/M_vp)^(1/4))^2)/((8^(1/2))*(1+(M_vp/M_sv))^(1/2)) 
phi_sv=((1+((eta_sv/eta_vp)^(1/2))*(M_vp/M_sv)^(1/4))^2)/((8^(1/2))*(1+(M_sv/M_vp))^(1/2)) 
eta_pvs=(eta_vp/(1+phi_vp*y_sv/y_vp))+(eta_sv/(1+phi_sv*y_vp/y_sv)) 

"dynamicla viskozita pvs" 

 

"ENTALPIE PAROVZDUCHOVE SMĚSI" 
i_vp=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_pvs;P=p_vp)  
"entalpie vodni pary pri teplote t_pvs a tlaku p_vp" 
i_sv=Enthalpy(Air_ha;T=t_pvs;P=p_sv)-Enthalpy(Air_ha;T=0;P=p_sv) 
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"entalpie sucheho vzduchu" 
i_pvs=w_sv*i_sv+w_vp*i_vp "entalpie parovzduchove smesi" 

 

 

A) Zdrojové kódy výpočtových programů ze softwaru EES: 

b) Matematický model oběhu – 1. Varianta – nechlazený kompresor 

 

FUNCTION enthalpie_pvs(t_1;p_1;fi_1;t_pvs;p_pvs_c;w_proc_para) 

 
"Ostatní parametry" 

r_sv=8314/MolarMass(Air_ha) 

r_vp=8314/MolarMass(Steam_IAPWS) 
 

"STANOVENI HMOTNOSTNICH KONCENTRACI SUCHEHO VZDUCHU A VODNI PARY" 
P_pp=P_sat(Steam_IAPWS;T=t_1) 

"parcialni tlak pary na mezi sytosti pri teplote t_1" 

d=(r_sv/r_vp)*((fi_1*P_pp)/(p_1-(fi_1*P_pp))) 
"merna vlhkost nasavaneho vzduchu" 

w_pd=d/(1+d) "koncentrace pary ve vlhkem vzduchu" 
w_vp=(1-w_proc_para)*w_pd+w_proc_para 

"koncentrace vodni pary v parovzduchove smesi" 
w_sv=1-w_vp "koncentrace sucheho vzduchu v parovzduchove smesi" 

 

"STANOVENI PARCIALNICH TLAKU SUCHEHO VZDUCHU A VODNI PARY" 
p_vp=p_pvs_c*(1-((w_sv*r_sv)/(w_sv*r_sv+w_vp*r_vp))) 

"parcialni tlak vodni pary v pvs" 
p_sv=p_pvs_c-p_vp "parcialni tlak sucheho vzduchu v pvs" 

 

"ENTALPIE PAROVZDUCHOVE SMĚSI" 
i_vp=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_pvs;P=p_vp) 

"entalpie vodni pary pri teplote t_pvs a tlaku p_vp" 
i_sv=Enthalpy(Air_ha;T=t_pvs;P=p_sv)-Enthalpy(Air_ha;T=0;P=p_sv) 

"entalpie sucheho vzduchu" 

i_pvs=w_sv*i_sv+w_vp*i_vp "entalpie parovzduchove smesi" 
enthalpie_pvs:=i_pvs 
 
END 
 
"!***********************************************************************************************************
*************************************************************************************" 
 
FUNCTION hustota_pvs(t_1;p_1;fi_1;t_pvs;p_pvs_c;w_proc_para) 
"ostatní parametry" 
r_sv=8314/MolarMass(Air_ha) 
r_vp=8314/MolarMass(Steam_IAPWS) 
 
"STANOVENI HMOTNOSTNICH KONCENTRACI SUCHEHO VZDUCHU A VODNI PARY" 
P_pp=P_sat(Steam_IAPWS;T=t_1) 
"parcialni tlak pary na mezi sytosti pri teplote t_1" 
d=(r_sv/r_vp)*((fi_1*P_pp)/(p_1-(fi_1*P_pp))) 
"merna vlhkost nasavaneho vzduchu" 
w_pd=d/(1+d) "koncentrace pary ve vlhkem vzduchu" 
w_vp=(1-w_proc_para)*w_pd+w_proc_para "koncentrace vodni pary v parovzduchove smesi" 
w_sv=1-w_vp "koncentrace sucheho vzduchu v parovzduchove smesi" 
 
"STANOVENI PARCIALNICH TLAKU SUCHEHO VZDUCHU A VODNI PARY" 
p_vp=p_pvs_c*(1-((w_sv*r_sv)/(w_sv*r_sv+w_vp*r_vp))) "parcialni tlak vodni pary v pvs" 
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p_sv=p_pvs_c-p_vp "parcialni tlak sucheho vzduchu v pvs" 
 
"HUSTOTA PAROVZDUCHOVE SMĚSI" 
rho_pvs=((p_sv*1000)/(r_sv*(t_pvs+273,15)))+((p_vp*1000)/(r_vp*(t_pvs+273,15))) 
"hustota pvs pri celkovem tlaku a teplote pvs" 
rho_pvs_N=rho_pvs*(101325/(p_pvs_c*1000))*((t_pvs+273,15)/273,15) 
"hustota pvs pri normalnich podminkach" 
hustota_pvs:=rho_pvs 
 
END 
 
"!***********************************************************************************************************
*************************************************************************************" 
 
"_____Normalni podminky_____" 
t_N=0 [C] 
p_N=101,325 [kPa] 
 
"________Kompresor_________" 
eta_kompresor=0,8 
t_1=15 [C] 
p_1=98,7 [kPa] 
fi_1=0,6 
m_1=1,3 [kg/s] 
"p_2=489,8 [kPa]" "zvolena hodnota podle výpočtového tlaku z výpočtu průtokového parametru" 
p_2=p_vyp*1000 
sigma=p_2/p_1 
plocha_sani=0,039 [m2] 
plocha_vytlak=0,012 [m2]  
i_1s=Enthalpy(AirH2O;T=t_1;r=fi_1;P=p_1)-Enthalpy(AirH2O;T=t_N;r=0;P=p_N) 
d_1=HumRat(AirH2O;T=t_1;r=fi_1;P=p_1) 
rho_1=Density(AirH2O;T=t_1;w=d_1;P=p_1) 
V_1=m_1/rho_1 
rychlost_1=V_1/plocha_sani 
i_1kin=((rychlost_1)^2)/2/1000 
i_1=i_1s+i_1kin 
s_1=Entropy(AirH2O;T=t_1;w=d_1;P=p_1) 
s_2ie=s_1 
d_2=d_1 
m_2=m_1 
s_2ie=Entropy(AirH2O;T=t_2ie;w=d_2;P=p_2) 
i_2ie_s=Enthalpy(AirH2O;T=t_2ie;w=d_2;P=p_2)-Enthalpy(AirH2O;T=t_N;w=0;P=p_N) 
rho_2ie=Density(AirH2O;T=t_2ie;w=d_2;P=p_2) 
V_2ie=m_2/rho_2ie 
rychlost_2ie=V_2ie/plocha_vytlak 
i_2kin_ie=((rychlost_2ie)^2)/2/1000 
i_2ie=i_2ie_s+i_2kin_ie 
eta_kompresor=(i_2ie-i_1)/(i_2-i_1) 
i_2=Enthalpy(AirH2O;T=t_2;w=d_2;P=p_2)-Enthalpy(AirH2O;T=t_N;w=0;P=p_N) 
P_kompresor=m_1*(i_2-i_1) 
V_2=m_2/rho_2 
rho_2=Density(AirH2O;T=t_2;w=d_2;P=p_2) 
rho_2_N=Density(AirH2O;T=t_N;w=0;P=p_N) 
V_2_N=m_2/rho_2_N 
 
"________Koncentrace vodní páry v nasávaném vzduchu_________" 
w_pd=d_1/(1+d_1) 
 
"________Odfuk a přefuk_________" 
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m_odfuk=50/3600 [kg/s] 
m_prefuk=10/3600 [kg/s] 
 
"________BOD 5_________" 
m_5=m_1-m_odfuk-m_prefuk 
t_5=t_2 
p_5=p_2 
i_5=i_2 
 
"________Parni vstřik_________" 
m_5+m_17=m_7 
m_5*i_5+m_17*i_17=m_7*i_7 
 
"________BOD 7_________" 
m_pd_7=w_pd*m_5 
w_7=(m_17+m_pd_7)/(m_17+m_5) 
i_7=enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_7;p_2;w_7)-enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_N;p_N;0) 
m_17=m_13 
x_17=0,9 
p_17=p_13 
DELTA_p_GSP=4 
i_17=Enthalpy(Steam_IAPWS;x=x_17;P=p_17)-Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_N;P=p_N) 
i_17=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_17;x=x_17)-Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_N;P=p_N) 
 
"________Spalinový výměník_________" 
CO2=3,523 [%] 
Ar=1,244 [%] 
N2=74,03 [%] 
O2=17,83 [%] 
H2O=3,373 [%] 
i_CO2=Enthalpy(CO2;T=t_18)-Enthalpy(CO2;T=t_N) 
i_Ar=Enthalpy(Ar;T=t_18)-Enthalpy(Ar;T=t_N) 
i_N2=Enthalpy(N2;T=t_18)-Enthalpy(N2;T=t_N) 
i_O2=Enthalpy(O2;T=t_18)-Enthalpy(O2;T=t_N) 
i_H2O=Enthalpy(H2O;T=t_18)-Enthalpy(H2O;T=t_N) 
i_18=((CO2/100)*i_CO2)+((Ar/100)*i_Ar)+((N2/100)*i_N2)+((O2/100)*i_O2)+((H2O/100)*i_H2O) 
t_18=600 
m_18=1,3 
i_CO2_2=Enthalpy(CO2;T=t_19)-Enthalpy(CO2;T=t_N) 
i_Ar_2=Enthalpy(Ar;T=t_19)-Enthalpy(Ar;T=t_N) 
i_N2_2=Enthalpy(N2;T=t_19)-Enthalpy(N2;T=t_N) 
i_O2_2=Enthalpy(O2;T=t_19)-Enthalpy(O2;T=t_N) 
i_H2O_2=Enthalpy(H2O;T=t_19)-Enthalpy(H2O;T=t_N) 
i_19=((CO2/100)*i_CO2_2)+((Ar/100)*i_Ar_2)+((N2/100)*i_N2_2)+((O2/100)*i_O2_2)+((H2O/10
0)*i_H2O_2) 
P_SV=m_18*(i_18-i_19)*eta_SV 
eta_SV=0,98 
P_SV=m_7*(i_10-i_7) 
 
"_______vstřik páry________" 
 
w_proc_para=m_13/m_7 
"________BOD 10_________" 
 
p_10= p_2-DELTA_p_SV 
DELTA_p_SV=7,881 
m_10=m_7 
w_10=w_7 
i_10=enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_10;p_10;w_10)-enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_N;p_N;0) 
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"________BOD 8_________" 
m_10*i_10+m_prefuk*i_2=m_8*i_8 
m_8=m_7+m_prefuk 
t_8=530 
p_8=p_10 
m_pd_8=w_pd*(m_1-m_odfuk) 
w_8=(m_17+m_pd_8)/(m_17+m_5+m_prefuk) 
i_8=enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_8;p_8;w_8)-enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_N;p_N;0) 
 
"_______vstřik páry________" 
w_proc_para_1=m_13/(m_2-m_odfuk)+w_pd 
 
"_____Turbína_____" 
d_tur=0,2 
plocha_tur=(3,14*(d_tur)^2)/4 
rho_8=hustota_pvs(15;98,7;0,6;t_8;p_10;w_8) 
V_8=m_8/rho_8 
rychlost_8=V_8/plocha_tur 
i_kin_8=((rychlost_8^2)/2)/1000 
i_8c=i_8+i_kin_8 

d_8=w_8/(1-w_8) 
s_8=Entropy(AirH2O;t=t_8;w=d_8;P=p_10)   
s_8=s_9ie 

s_9ie=Entropy(AirH2O;T=t_9ie;w=d_8;P=p_9) 
w_9=w_8 
i_9ie=enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_9ie;p_9;w_9)-enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_N;p_N;0) 
eta_turbiny=(i_8c-i_9)/(i_8c-i_9ie) 
i_9=enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_9;p_9;w_9)-enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_N;p_N;0) 
rho_9=hustota_pvs(15;98,7;0,6;t_9;p_9;w_9) 
V_9=m_8/rho_9 
rychlost_9=V_9/plocha_tur 
i_kin_9=((rychlost_9^2)/2)/1000 
i_9c=i_9 
P_turbina=m_8*(i_8c-i_9c) 
eta_mech=0,97 
eta_el=0,95 
Celkovy_vykon=(P_turbina-P_kompresor)*eta_mech*eta_el 
eta_turbiny=(-216,407924210257*x^6+959,230753876268*x^5-
1780,167001016430*x^4+1828,630269967010*x^3-
1260,017182948060*x^2+504,240982467891*x+1,334005159510)/100 
x=u/c_0 
u=pi*d_s*n/60000 
d_s=121 
n=42200 
(i_8c-i_9ie)*1000=(1/2)*(c_0^2) 
 
"________Výpočet průtokového parametru_________" 
Q_t_x=((m_8)*(t_8+273,15)^(1/2))/(p_vyp-(DELTA_p_SV/1000)) 
Q_t=85,5 
cp_para_prepocet=Cp(Steam_IAPWS;T=t_8;P=p_8) 
cv_para_prepocet=Cv(Steam_IAPWS;T=t_8;P=p_8) 
cp_vzduch_prepocet=Cp(Air_ha;T=t_8;P=p_8) 
cv_vzduch_prepocet=Cv(Air_ha;T=t_8;P=p_8) 
kappa_para_prepocet=cp_para_prepocet/cv_para_prepocet 
kappa_vzduch_prepocet=cp_vzduch_prepocet/cv_vzduch_prepocet 
r_para_prepocet=(cp_para_prepocet*1000)-(cv_para_prepocet*1000) 
r_vzduch_prepocet=(cp_vzduch_prepocet*1000)-(cv_vzduch_prepocet*1000) 
r_smes_prepocet=(w_proc_para_1*r_para_prepocet)+((1-w_proc_para_1)*r_vzduch_prepocet) 
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kappa_smes_prepocet=(w_proc_para_1*kappa_para_prepocet)+((1-
w_proc_para_1)*kappa_vzduch_prepocet) 
Q_t_x=(((r_vzduch_prepocet/kappa_vzduch_prepocet)^0,5)*((kappa_smes_prepocet/r_smes_p
repocet)^0,5))*Q_t 
 
"________generátor syté páry_________" 
m_9=m_8 
P_GSP=m_9*(i_9-i_11)*eta_GSP 
eta_GSP=0,98 
P_GSP=m_16*(i_17-i_16) 
m_16=m_13 
 
"________BOD 11_________" 
w_11=w_9 
i_11=enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_11;p_11;w_11)-enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_N;p_N;0) 
p_11=p_9-DELTA_p_GSP 
 
"________BOD 12_________" 
w_12=w_11 
i_12=enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_12;p_12;w_12)-enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_N;p_N;0) 
p_12=p_11 
p_12=98,7 
 
"________BOD 13 - Demi voda_________" 
t_13=15 
p_13=1100 
m_13=0,1 
i_13=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_13;P=p_13)-Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_N;P=p_N) 
 
"________Ohřívák vody_________" 
P_OV=m_13*(i_16-i_13) 
eta_OV=0,98 
P_OV=m_11*(i_11-i_12)*eta_OV 
m_11=m_9 
 
"________BOD 16_________" 
t_16=164 
p_16=p_13 
i_16=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_16;P=p_16)-Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_N;P=p_N) 

 

 

 

A) Zdrojové kódy výpočtových programů ze softwaru EES: 

c) Matematický model oběhu – 2. Varianta – s chladičem kompresoru 

 

FUNCTION enthalpie_pvs(t_1;p_1;fi_1;t_pvs;p_pvs_c;w_proc_para) 
"Parametry parovzduchove smesi-(byly vepsány do argumentu funkce)" 

"Parametry vzduchu nasavaneho kompresorem-(byly vepsány do argumentu funkce)" 

 

"Ostatní parametry" 

r_sv=8314/MolarMass(Air_ha) 
r_vp=8314/MolarMass(Steam_IAPWS) 

 
"STANOVENI HMOTNOSTNICH KONCENTRACI SUCHEHO VZDUCHU A VODNI PARY" 

P_pp=P_sat(Steam_IAPWS;T=t_1) "parcialni tlak pary na mezi sytosti pri teplote t_1" 

d=(r_sv/r_vp)*((fi_1*P_pp)/(p_1-(fi_1*P_pp))) "merna vlhkost nasavaneho vzduchu" 
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w_pd=d/(1+d) "koncentrace pary ve vlhkem vzduchu" 

 

w_vp=(1-w_proc_para)*w_pd+w_proc_para "koncentrace vodni pary v parovzduchove smesi" 
w_sv=1-w_vp  "koncentrace sucheho vzduchu v parovzduchove smesi" 

 
"STANOVENI PARCIALNICH TLAKU SUCHEHO VZDUCHU A VODNI PARY" 

p_vp=p_pvs_c*(1-((w_sv*r_sv)/(w_sv*r_sv+w_vp*r_vp)))"parcialni tlak vodni pary v pvs" 

p_sv=p_pvs_c-p_vp "parcialni tlak sucheho vzduchu v pvs" 
 

"ENTALPIE PAROVZDUCHOVE SMĚSI" 
i_vp=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_pvs;P=p_vp) 

"entalpie vodni pary pri teplote t_pvs a tlaku p_vp" 
i_sv=Enthalpy(Air_ha;T=t_pvs;P=p_sv)-Enthalpy(Air_ha;T=0;P=p_sv) 

"entalpie sucheho vzduchu" 

i_pvs=w_sv*i_sv+w_vp*i_vp "entalpie parovzduchove smesi" 
enthalpie_pvs:=i_pvs 
END 
 
"!***********************************************************************************************************
*************************************************************************************" 
 
FUNCTION hustota_pvs(t_1;p_1;fi_1;t_pvs;p_pvs_c;w_proc_para) 
"ostatní parametry" 
r_sv=8314/MolarMass(Air_ha) 
r_vp=8314/MolarMass(Steam_IAPWS) 
"STANOVENI HMOTNOSTNICH KONCENTRACI SUCHEHO VZDUCHU A VODNI PARY" 
P_pp=P_sat(Steam_IAPWS;T=t_1)"parcialni tlak pary na mezi sytosti pri teplote t_1" 
d=(r_sv/r_vp)*((fi_1*P_pp)/(p_1-(fi_1*P_pp))) "merna vlhkost nasavaneho vzduchu" 
w_pd=d/(1+d) "koncentrace pary ve vlhkem vzduchu" 
w_vp=(1-w_proc_para)*w_pd+w_proc_para "koncentrace vodni pary v parovzduchove smesi" 
w_sv=1-w_vp "koncentrace sucheho vzduchu v parovzduchove smesi" 
"STANOVENI PARCIALNICH TLAKU SUCHEHO VZDUCHU A VODNI PARY" 
p_vp=p_pvs_c*(1-((w_sv*r_sv)/(w_sv*r_sv+w_vp*r_vp))) "parcialni tlak vodni pary v pvs" 
p_sv=p_pvs_c-p_vp "parcialni tlak sucheho vzduchu v pvs" 
 
"HUSTOTA PAROVZDUCHOVE SMĚSI" 
rho_pvs=((p_sv*1000)/(r_sv*(t_pvs+273,15)))+((p_vp*1000)/(r_vp*(t_pvs+273,15))) 
"hustota pvs pri celkovem tlaku a teplote pvs" 
rho_pvs_N=rho_pvs*(101325/(p_pvs_c*1000))*((t_pvs+273,15)/273,15) 
"hustota pvs pri normalnich podminkach" 
hustota_pvs:=rho_pvs 
END 
"!***********************************************************************************************************
*************************************************************************************" 
 
"_____Normalni podminky_____" 
t_N=0 [C] 
p_N=101,325 [kPa] 
 
"________Kompresor_________" 
eta_kompresor=0,8 
t_1=15 [C] 
p_1=98,7 [kPa] 
fi_1=0,6 
m_1=1,3 [kg/s] 
"p_2=489,8 [kPa]" "zvolena hodnota podle výpočtového tlaku z výpočtu průtokového parametru" 
p_2=p_vyp*1000 
sigma=p_2/p_1 
plocha_sani=0,039 [m2] 
plocha_vytlak=0,012 [m2]  
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i_1s=Enthalpy(AirH2O;T=t_1;r=fi_1;P=p_1)-Enthalpy(AirH2O;T=t_N;r=0;P=p_N) 
d_1=HumRat(AirH2O;T=t_1;r=fi_1;P=p_1) 
rho_1=Density(AirH2O;T=t_1;w=d_1;P=p_1) 
V_1=m_1/rho_1 
rychlost_1=V_1/plocha_sani 
i_1kin=((rychlost_1)^2)/2/1000 
i_1=i_1s+i_1kin 
s_1=Entropy(AirH2O;T=t_1;w=d_1;P=p_1) 
s_2ie=s_1 
d_2=d_1 
m_2=m_1 
s_2ie=Entropy(AirH2O;T=t_2ie;w=d_2;P=p_2) 
i_2ie_s=Enthalpy(AirH2O;T=t_2ie;w=d_2;P=p_2)-Enthalpy(AirH2O;T=t_N;w=0;P=p_N) 
rho_2ie=Density(AirH2O;T=t_2ie;w=d_2;P=p_2) 
V_2ie=m_2/rho_2ie 
rychlost_2ie=V_2ie/plocha_vytlak 
i_2kin_ie=((rychlost_2ie)^2)/2/1000 
i_2ie=i_2ie_s+i_2kin_ie 
eta_kompresor=(i_2ie-i_1)/(i_2-i_1) 
i_2=Enthalpy(AirH2O;T=t_2;w=d_2;P=p_2)-Enthalpy(AirH2O;T=t_N;w=0;P=p_N) 
P_kompresor=m_1*(i_2-i_1) 
V_2=m_2/rho_2 
rho_2=Density(AirH2O;T=t_2;w=d_2;P=p_2) 
rho_2_N=Density(AirH2O;T=t_N;w=0;P=p_N) 
V_2_N=m_2/rho_2_N 
 
"________Koncentrace vodní páry v nasávaném vzduchu_________" 
w_pd=d_1/(1+d_1) 
 
"________Odfuk a prefuk_________" 
m_odfuk=50/3600 [kg/s] 
m_prefuk=10/3600 [kg/s] 
 
"________BOD 5_________" 
m_5=m_1-m_odfuk-m_prefuk 
t_5=t_2 
p_5=p_2 
i_5=i_2 
 
"________Chladič kompresoru_________" 
P_CHK=m_14*(i_16-i_14) 
eta_CHK=0,98 
P_CHK=m_5*(i_5-i_6)*eta_CHK 
m_14=m_13 
t_6=176 
p_6=p_5-DELTA_p_CHK 
DELTA_p_CHK=0,145 
i_6=Enthalpy(AirH2O;T=t_6;w=d_2;P=p_6)-Enthalpy(AirH2O;T=t_N;w=0;P=p_N) 
 
"________Parni vstrik_________" 
m_6=m_5 
m_17=m_13 
m_6+m_17=m_7 
m_6*i_6+m_17*i_17=m_7*i_7 
 
"________BOD 7_________" 
m_pd_7=w_pd*m_5 
w_7=(m_17+m_pd_7)/(m_17+m_5) 
i_7=enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_7;p_2;w_7)-enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_N;p_N;0) 
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x_17=0,9 
p_17=p_13 
DELTA_p_GSP=4 
i_17=Enthalpy(Steam_IAPWS;x=x_17;P=p_17)-Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_N;P=p_N) 
i_17=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_17;x=x_17)-Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_N;P=p_N) 
 
"________Spalinový výměník_________" 
CO2=3,523 [%] 
Ar=1,244 [%] 
N2=74,03 [%] 
O2=17,83 [%] 
H2O=3,373 [%] 
i_CO2=Enthalpy(CO2;T=t_18)-Enthalpy(CO2;T=t_N) 
i_Ar=Enthalpy(Ar;T=t_18)-Enthalpy(Ar;T=t_N) 
i_N2=Enthalpy(N2;T=t_18)-Enthalpy(N2;T=t_N) 
i_O2=Enthalpy(O2;T=t_18)-Enthalpy(O2;T=t_N) 
i_H2O=Enthalpy(H2O;T=t_18)-Enthalpy(H2O;T=t_N) 
i_18=((CO2/100)*i_CO2)+((Ar/100)*i_Ar)+((N2/100)*i_N2)+((O2/100)*i_O2)+((H2O/100)*i_H2O) 
t_18=600 
m_18=1,3 
i_CO2_2=Enthalpy(CO2;T=t_19)-Enthalpy(CO2;T=t_N) 
i_Ar_2=Enthalpy(Ar;T=t_19)-Enthalpy(Ar;T=t_N) 
i_N2_2=Enthalpy(N2;T=t_19)-Enthalpy(N2;T=t_N) 
i_O2_2=Enthalpy(O2;T=t_19)-Enthalpy(O2;T=t_N) 
i_H2O_2=Enthalpy(H2O;T=t_19)-Enthalpy(H2O;T=t_N) 
i_19=((CO2/100)*i_CO2_2)+((Ar/100)*i_Ar_2)+((N2/100)*i_N2_2)+((O2/100)*i_O2_2)+((H2O/10
0)*i_H2O_2) 
P_SV=m_18*(i_18-i_19)*eta_SV 
eta_SV=0,98 
P_SV=m_7*(i_10-i_7) 
 
"_______vstřik páry________" 
w_proc_para=m_13/m_7 
 
"________BOD 10_________" 
p_10= p_6-DELTA_p_SV 
DELTA_p_SV=7,881 
m_10=m_7 
w_10=w_7 
i_10=enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_10;p_10;w_10)-enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_N;p_N;0) 
 
"________BOD 8_________" 
m_10*i_10+m_prefuk*i_2=m_8*i_8 
m_8=m_7+m_prefuk 
t_8=530 
p_8=p_10 
m_pd_8=w_pd*(m_1-m_odfuk) 
w_8=(m_17+m_pd_8)/(m_17+m_5+m_prefuk) 
i_8=enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_8;p_8;w_8)-enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_N;p_N;0) 
 
"_______vstřik páry________" 
w_proc_para_1=m_13/(m_2-m_odfuk)+w_pd 
 
"_____Turbina_____" 
d_tur=0,2 
plocha_tur=(3,14*(d_tur)^2)/4 
rho_8=hustota_pvs(15;98,7;0,6;t_8;p_10;w_8) 
V_8=m_8/rho_8 
rychlost_8=V_8/plocha_tur 
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i_kin_8=((rychlost_8^2)/2)/1000 
i_8c=i_8+i_kin_8 

d_8=w_8/(1-w_8) 
s_8=Entropy(AirH2O;t=t_8;w=d_8;P=p_10)   
s_8=s_9ie 

s_9ie=Entropy(AirH2O;T=t_9ie;w=d_8;P=p_9) 
w_9=w_8 
i_9ie=enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_9ie;p_9;w_9)-enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_N;p_N;0) 
eta_turbiny=(i_8c-i_9)/(i_8c-i_9ie) 
i_9=enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_9;p_9;w_9)-enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_N;p_N;0) 
rho_9=hustota_pvs(15;98,7;0,6;t_9;p_9;w_9) 
V_9=m_8/rho_9 
rychlost_9=V_9/plocha_tur 
i_kin_9=((rychlost_9^2)/2)/1000 
i_9c=i_9 
P_turbina=m_8*(i_8c-i_9c) 
eta_mech=0,97 
eta_el=0,95 
Celkovy_vykon=(P_turbina-P_kompresor)*eta_mech*eta_el 
eta_turbiny=(-216,407924210257*x^6+959,230753876268*x^5-
1780,167001016430*x^4+1828,630269967010*x^3-
1260,017182948060*x^2+504,240982467891*x+1,334005159510)/100 
x=u/c_0 
u=pi*d_s*n/60000 
d_s=121 
n=42200 
(i_8c-i_9ie)*1000=(1/2)*(c_0^2) 
 
"________Výpočet průtokového paraetru_________" 
 
Q_t_x=((m_8)*(t_8+273,15)^(1/2))/(p_vyp-(DELTA_p_SV/1000)) 
Q_t=85,5 
cp_para_prepocet=Cp(Steam_IAPWS;T=t_8;P=p_8) 
cv_para_prepocet=Cv(Steam_IAPWS;T=t_8;P=p_8) 
cp_vzduch_prepocet=Cp(Air_ha;T=t_8;P=p_8) 
cv_vzduch_prepocet=Cv(Air_ha;T=t_8;P=p_8) 
kappa_para_prepocet=cp_para_prepocet/cv_para_prepocet 
kappa_vzduch_prepocet=cp_vzduch_prepocet/cv_vzduch_prepocet 
r_para_prepocet=(cp_para_prepocet*1000)-(cv_para_prepocet*1000) 
r_vzduch_prepocet=(cp_vzduch_prepocet*1000)-(cv_vzduch_prepocet*1000) 
r_smes_prepocet=(w_proc_para_1*r_para_prepocet)+((1-w_proc_para_1)*r_vzduch_prepocet) 
kappa_smes_prepocet=(w_proc_para_1*kappa_para_prepocet)+((1-
w_proc_para_1)*kappa_vzduch_prepocet) 
Q_t_x=(((r_vzduch_prepocet/kappa_vzduch_prepocet)^0,5)*((kappa_smes_prepocet/r_smes_p
repocet)^0,5))*Q_t 
 
"________generator syté páry_________" 
m_9=m_8 
P_GSP=m_9*(i_9-i_11)*eta_GSP 
eta_GSP=0,98 
P_GSP=m_16*(i_17-i_16) 
m_16=m_13 
 
"________BOD 11_________" 
w_11=w_9 
i_11=enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_11;p_11;w_11)-enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_N;p_N;0) 
p_11=p_9-DELTA_p_GSP 
 
"________BOD 12_________" 
w_12=w_11 
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i_12=enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_12;p_12;w_12)-enthalpie_pvs(15;98,7;0,6;t_N;p_N;0) 
p_12=p_11 
p_12=98,7 
 
"________BOD 13 - Demi voda_________" 
t_13=15 
p_13=1100 
m_13=0,1 
i_13=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_13;P=p_13)-Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_N;P=p_N) 
 
"________Ohřívák vody_________" 
P_OV=m_13*(i_14-i_13) 
eta_OV=0,98 
P_OV=m_11*(i_11-i_12)*eta_OV 
m_11=m_9 
 
"________BOD 14_________" 
t_14=30 
p_14=p_13 
i_14=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_14;P=p_14)-Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_N;P=p_N) 
 
"________BOD 14_________" 
i_16=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_16;P=p_16)-Enthalpy(Steam_IAPWS;T=t_N;P=p_N) 
p_16=p_14 
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