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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

SOCHA, D. Koncepční návrh kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem o 

výkonu 500 kWe : Bakalářská práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2013, 60 s. Vedoucí práce: doc. Ing. Míka, J., CSc 

Bakalářská práce se zabývá návrhem kogenerační jednotky s pístovým spalovacím 

motorem 500 CAT. Vysvětluje základní pojmy kogenerace, rozdělení kogeneračních 

jednotek a jejich užití v praxi. Popisuje technologii výroby a porovnává jednotlivé typy 

kombinované výroby elektřiny a tepla. Detailněji se zabývá technologií kogenerační 

jednotky se spalovacím motorem. Je řešen výpočet idealizovaného oběhu spalovacího 

motoru a bilanční návrh výměníků jednotky. V závěru práce je vypracováno 

ekonomické zhodnocení instalace kogenerační jednotky se spalovacím motorem. 

Klíčová slova:  kogenerace, KVET, kogenerační jednotka, spalovací motor, výměník, 

CAT 500 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

SOCHA, D. Conceptual Design of Cogeneration Unit with Piston Combustion Engine 

with Power Output 500 kWe : Bachelot Thesis. Ostrava : VŠB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Power Engineering, 2013, 

60 p. Thesis head: doc. Ing. Míka, J., CSc 

Bachelor thesis deals with design of cogeneration unit with piston combustion 

engine CAT 500. It explains the key terms of cogeneration, distribution of units and 

their usage in practise. It describes production technology and compares various 

cogeneration units. It focuses on the technology of cogeneration units with piston 

combustion engine. Calculation of idealized circulation of the combustion engine is 

being solved and thermal balance of the heat exchangers. The conclusion contains 

economic evaluation of cogeneration unit.  

Keywords: cogeneration, CHP, cogeneration unit, combustion engine, exchanger,  

CAT 500 
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Seznam použitého značení 

Symbol    Název veličiny   Jednotka 

 ̇     hmotnostní průtok   [      ] 

A     práce cyklu    [          ] 

c     měrná teplená kapacita  [        ] 

CCF    Cumulative Cash Flow       

CF     Cash Flow         

D     průměr pístu    [m] 

I     entalpie 1 cyklu   [          ] 

i     měrná entalpie   [    
  ] 

n     počet otáček    [   ] 

n     polytropický exponent  [1] 

p     tlak     [Pa] 

P     výkon     [W] 

Q     teplo     [J] 

Qi     výhřevnost    [    
  ] 

s     délka zdvihu    [m] 

t     teplota     [°C] 

T     termodynamická teplota  [K] 

u     měrná vnitřní energie   [    
  ] 

U     vnitřní energie na 1 cyklus  [          ] 

V     objem     [   ] 

x     podíl odvedeného tepla  [1] 

      kompresní poměr   [1] 

      účinnost    [1] 

      přebytek vzduchu   [1] 

λ     součinitel izochorického nárůstu  [1] 

μ     měrná efektivní spotřeba paliva    
         

ρ     hustota     [kg∙   ] 

ρ     součinitel plnění   [1] 

τ     roční doba využití   [h] 

ω     objemový podíl složky ve směsi [%] 
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Z    zdvihový 

ZP    zemní plyn 

Zkratky 
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 KVET  kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie   

 PEZ  primární energetické zdroje      

 OZE  obnovitelné zdroje energie 

LTO  lehký topný olej 

TTO  těžký topný olej 

SM  spalovací motor 
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1. Úvod 

Rostoucí spotřeba fosilních paliv a emise znečišťujících látek do životního prostředí, 

stoupající energetická náročnost těžby a s tím spojené vyšší ceny za energie jsou 

hlavními stimuly pro vývoj a aplikaci úspornějších technologií. Jejich cílem je 

efektivnější využití energie obsažené v palivu, zlepšení energetické bezpečnosti 

zásobování energiemi, omezení emise znečišťujících látek a snížení celkové energetické 

závislosti státu a náročnosti ve výrobě, distribuci a spotřebě energií. 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je uznávaným prostředkem vedoucím 

k úsporám ve spotřebě energetických zdrojů a ke snížení dopadu na životní prostředí. 

Podpora rozvoji kogeneračních jednotek je deklarována ve Státní energetické koncepci, 

energetickém zákoně č. 458/2000 Sb. a zákoně č. 165/2012 Sb. o podporovaných 

zdrojích energie a o změně některých zákonů. Podpora je zde zřízena formou výkupních 

cen nebo zelených bonusů.  

Teoretická část bakalářské práce popisuje principy výroby elektrické a teplené 

energie, jsou vysvětleny základní pojmy kogenerace, její přednosti, nedostatky, vliv na 

životní prostředí, oblasti uplatnění a možnosti zlepšení provozu. Jsou charakterizovány 

a porovnány nejrozšířenější typy kogeneračních jednotek. 

Praktická část se věnuje koncepčnímu návrhu kogenerační jednotky s pístovým 

spalovacím motorem CAT 500, s elektrickým výkonem 500 kW a výrobou 

využitelného tepla. Je realizován důkladný výpočet idealizovaného oběhu zážehového 

motoru spalující zemní plyn. Dále je proveden bilanční výpočet výměníků sloužících 

k odvodu tepla motoru a spalin. V závěrečné části je vypracováno ekonomické 

zhodnocení investice a provozu kogenerační jednotky pro 50 % krytí z vlastních zdrojů 

a zbylých 50 % z bankovního úvěru. Další variantou je 100 % krytí investičních 

prostředků z vlastních zdrojů.  
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2. Kogenerace 

2.1 Princip kogenereace a její přínos 

Potřeba elektrické energie a tepla je v dnešní době neoddiskutovatelná. Obě formy 

energie je možné vyrábět buď samostatně, pak je výroba elektrické energie zatížena 

značnými energetickými ztrátami, nebo za vhodných podmínek i kombinovaně. Při 

kombinované výrobě elektřiny a tepla (KVET) lze využít část odpadního tepla z výroby 

elektrické energie. Kogenerační výrobou se rozumí přeměna primární energie na 

elektrickou energii a užitečné teplo za současně probíhajícího procesu v jednom 

výrobním zařízení – kogenerační jednotce (KJ). Kombinovaná výroba je obecně 

uznávána jako prostředek vedoucí ke snížení spotřeby PEZ a snížení dopadů na životní 

prostředí. 

2.2 Výroba elektrické energie a tepla 

Zásobování distribuční sítě elektrickou energií nebo teplem je možné provádět 

následujícími způsoby: 

- samostatnou výrobu elektrické energie 

- samostatnou výrobu tepla 

- kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie 

2.2.1 Samostatná výroba elektrické energie 

Samostatná výroba elektrické energie je v České republice uskutečňována převážně 

v kondenzačních elektrárnách. Budu tedy předpokládat, že elektrická energie je 

vyrobena v referenční kondenzační elektrárně, která spaluje energetické hnědé uhlí. 

Tento referenční druh elektrárny je správný, jelikož výroba elektrické energie v KJ 

nenahradí elektrickou energii vyrobenou ve vodní elektrárně (pracující dle požadavků 

soustavy převážně ve špičkách spotřeby) ani v jaderné elektrárně (pracující v oblasti 

základního zatížení s konstantním výkonem). Předpokládám účinnost výroby elektrické 

energie 35 %. Hodnota účinnosti záleží na účinnosti kotle, parametrech páry vstupující 

do turbíny a dalších konstrukčních a provozních hodnotách. Tepelnou účinnost lze 

zvyšovat užitím meziohřevu páry, použitím regeneračních ohříváků napájecí vody atd. 
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Obrázek 2.1:  Sankeyův diagram výroby elektrické energie v kondenzační elektrárně 

Při samostatný výrobě elektrické energie viz Obrázek 2.1, je účinnost přeměny energie 

v palivu ηel 

     
  

   
     

  

   
             (1)  

 

Kde     je účinnost samostatné výroby elektrické energie [%] 

   je elektrický výkon [W] 

    je tepelný příkon v palivu [W] 

2.2.2 Samostatná výroba tepla 

U plynových výtopenských kotlů učených pro samostatnou výrobu tepla dosahuje 

účinnost přibližně 90 %, pokud kotel nevyužívá spalné teplo spalin. Při užití 

kondenzačního kotle účinnost přesahuje 100 %, vzhledem k tomu, že účinnost je 

vztažena k výhřevnosti a ne ke spalnému teplu paliva, které je vyšší jelikož zahrnuje 

teplo z kondenzace vodní páry ve spalinách. 

 

Obrázek 2.2: Sankeyův diagram výroby tepla ve výtopně 
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Při samostatné výrobě tepla ve výtopně viz Obrázek 2.2, je účinnost přeměny energie 

v palivu ηvýt 

      
  

   
     

  

   
         

 

(2)  

Kde      je účinnost samostatné výroby tepla [%] 

   je tepelný výkon [W] 

2.2.3 Samostatná výroba elektrické energie a tepla 

Ze zmíněných hodnot účinností je zřejmé, že samostatná výroba tepla je možná 

s poměrně vysokou účinností, ale u elektrické energie je situace znatelně horší. Je to 

zapříčiněno tím, že převažující podíl tepla, vstupujícího do výrobního procesu je ztracen 

v chladící vodě. Chladící voda zajišťuje kondenzaci páry, která vystupuje z turbíny a 

její praktické využití není možné vzhledem na její nízkou teplotu. Kondenzační teplo 

v chladící vodě je z energetického hlediska nejvýznamnější ztrátou při tomto procesu 

výroby elektrické energie. 

Při samostatné výrobě elektrické energie viz Obrázek 2.1 a tepla viz Obrázek 2.2, je 

účinnost přeměny energie v palivu      

      
     

   
     

     

   
              

 

(3)  

Kde      je účinnost samostatný výroby elektrické energie a tepla [1] 

2.2.4 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla  

Při výrobě elektrické energie spalováním fosilních paliv, biomasy nebo bioplynu 

se vždy uvolňuje teplo. Principem kombinované výroby elektřiny a tepla je využití 

tohoto tepla a zvýšení účinnosti přeměny energie z paliva. Proces přeměny energie 

z paliva je prováděn v kogeneračních jednotkách tak, že nejprve se využije 

vysokopotenciální tepelná energie k vykonání práce a teprve potom se pracovní látka o 

nižší teplotě využije pro pokrytí spotřeby tepla. Snahou kogenerační výroby je využít co 

největší část odpadního tepla, i za cenu mírného snížení podílu získané mechanické 

práce vlivem zvýšení spodní teploty oběhu na hodnoty teplot využitelné pro topné a 

technologické účely. 
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Obrázek 2.3: Sankeyův diagram kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) 

Při kombinované výrobě elektrické energie a tepla v kogenerační jednotce (KJ) 

viz Obrázek 2.3 je účinnost přeměny energie v palivu ηkj 

     
     

   
     

     

   
              

 

(4)  

Kde      je účinnost kombinované výroby v KJ [1] 

Rozdílnost účinnosti u samostatné výroby elektřiny a tepla      a kombinované 

výroby tepla a elektrické energie     graficky znázorňuje Obrázek 2.4. 

 

Obrázek 2.4: Sankeyův diagram oddělené a kombinované výroby elektřiny a tepla [13] 
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Výhody a nevýhody kogenerační výroby 

+ společná výroba elektrické a tepelné energie     

+ vyšší účinnost využité primárního paliva     

+ omezení znečištění životního prostředí      

+ možnost umístění výroby v blízkosti místa spotřeby elektrické energie – snížení 

ztrát vzniklých distribucí a přenosem      

+ navýšení konkurence na energetickém trhu      

+ snížená spotřeby PEZ a navýšení podílu OZE     

+ možnost užití při ostrovním provozu       

+ snadná napojitelnost na technologie v průmyslovém, bytovém a komerčním 

sektoru 

- poměrně vysoké investiční náklady       

- nutnost zajištění ochrany proti hluku pomocí krytů či zvukové izolace strojovny 

- návratnost je závislá na využití vyrobeného tepla a elektrické energie 

  

K nejdůležitějším ukazatelům KVET patří teplárenský modul - e (též modul 

teplárenské výroby elektrické energie). Teplárenský modul je definován jako poměr 

výroby elektrické energie k výrobě užitečného tepla v zařízení KJ za určité časové 

období.  

                                      
 

 
                                     

 

(5)  

Kde e je teplárenský modul [1] 

 E je množství elektrické energie vyrobené v KJ [J] 

 Q je množství tepla vyrobeného v KJ [J] 

Hodnota teplárenského modulu e je dána zejména konstrukcí a typem 

technologie KVET, dále způsob provozu a parametry odebíraného tepla. 

2.3 Kogenerace a životní prostředí 

Fosilní energetické zdroje jsou stále vzácnější, a proto je každá úspora 

primárních energetických zdrojů vítána. Ve většině elektráren se dnes 55 – 70 % 

energie obsažené v palivu bez užitku vypustí jako odpadní teplo. V kogeneračních 

jednotkách se toto teplo využívá a dosahuje se účinnosti kolem 90  %. Díky úspoře PEZ  

při kogenerační výrobě dochází k odpovídající redukci emisí tuhých části, SO2, NOx, 
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CO i CO2. K další úspoře produkovaných emisí dochází díky velmi často požívanému 

palivu – zemnímu plynu. 

Emise spalin 

Emise CO -oxid uhelnatý         

 -bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nedráždivý, životu nebezpečný 

 -vzniká při nedostatečné oxidaci paliva     

 -snižování produkce CO se dosahuje dodržováním přebytku spalovacího 

vzduchu 

Emise CO2 -oxid uhličitý         

 -množství emisí záleží na množství a složení spalovaného paliva  

 -nejlepším způsobem snižování emisí CO2 je zvyšování účinnosti 

přeměny PEZ         

 -skleníkový plyn - produkce CO2 je zatížena emisními povolenkami 

Emise SO2 -oxid siřičitý         

 -bezbarvý, štiplavě páchnoucí jedovatý plyn     

 -je obsažen v palivu        

 -redukce SO2 je prováděna odsiřováním pomocí vápenné suspenze  

Emise NOx -oxidy dusíku – zejména oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2), 

v menší míře oxid dusný (N2O)      

 -přímo životu nebezpečné, nebo reakcí s vodou vznikají korozivní 

kyseliny HNO2, HNO3 

Emitující látka 
Hnědé energetické uhlí 

(elektrárna) 

Zemní plyn 

(kogenerace, výtopna) 

Tuhé částice 0,23 - 

SO2 0,41 - 

NOx 0,6 0,07 

CO 0,05 0,03 

Tabulka 2.1: Emisní koeficienty mx (kg/GJ) [2] 
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2.4 Dělení kogenerační technologie  

Kogenerační výrobu lze dělit dle několika kritérií: 

a) Dle primárního paliva, využívající: 

 obnovitelné zdroje 

 neobnovitelné zdroje 

 

b) Dle skupenství využívaného paliva: 

 KJ na pevné palivo 

 KJ na plynné palivo 

 KJ na kapalné palivo 

 

c) Dle maximálního dosažitelného výkonu: 

 mikro-kogenerace – do výkonu 50 kWe 

 mini kogenerace – do výkonu 500 kWe 

 kogenerace malého výkonu – do 1MWe 

 kogenerace středního výkonu – do 50 MWe 

 kogenerace velkého výkonu – nad 50 MWe 

 

d) Dle účelu využití:  

 základní 

 špičkové 

 záložní 

 rezervní 

 specifické 

 

e) Dle druhu spotřeby: 

 centralizované zásobování teplem 

 průmyslová kogenerace 

 kogenerace pro komerční sféru 

 kogenerace pro komunální sféru 

 kogenerace pro bytovou sféru 

 

f) dle užití kogenerační technologie 

 parní turbíny 

 spalovací turbíny 
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 spalovací motory 

 Stirlingovy motory 

 mikroturbíny 

 palivové články 

 

2.5 Typy kogeneračních jednotek 

2.5.1 Parní teplárny 

Parní turbíny jsou točivé stroje transformující část vstupní energie páry na 

mechanickou práci. Tepelný oběh se nazývá Rankinův. Turbíny jsou zhotovovány ve 

velkém rozsahu výkonu od stovek kW po stovky MW. Teplená energie je uvolňována 

z paliva ve spalovací komoře parního generátoru nebo je dodána z jiného zdroje. 

Energie je předána vodě, která se vypaří v parním generátoru. Vzniklá pára působí na 

lopatky a rotor turbíny pohánějící generátor je roztáčen. Pára během průchodu turbínou 

postupně expanduje, klesá její tlak, teplota a roste objem. 

Systémy s parními turbínami dělíme: 

- parní protitlaké turbíny 

Expanze páry na posledním stupni turbíny je zakončena při tlaku vyšším než 

atmosférickém, tzn. výstupní teplota páry je vyšší než 100 °C. Pára na výstupu z turbíny 

je využita pro dodávky tepla ve formě horké vody ohřívané výměníkem pára/voda, nebo 

přímo formou páry. Čím vyšší jsou výstupní parametry páry, tím menší je podíl 

vyrobené elektrické energie a tepla. 
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Obrázek 2.5: Schéma parní elektrárny s protitlakou turbínou [5] 

- parní odběrové turbíny 

Veškerá páry prochází prvními stupni turbíny, kde postupně expanduje. 

V následující části má expandující pára dostatečně vysokou teplotu a tlak pro 

teplárenské využití a část páry je odebírána. Zbytek páry dále expanduje v turbíně. 

 

Obrázek 2.6: Schéma parní teplárny s odběrovou parní turbínou [5] 
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Výhody a nevýhody parních turbín 

+ možnost použití veškerých paliv 

+ možnost dodávky tepla v NT páře, VT páře, horké vodě 

+ vysoká celková účinnost a životnost 

+ velký rozsah výkonů 

- nízký teplárenský modul 

- pomalé najíždění a změna výkonu 

- velké požadavky na zastavěnou plochu 

- složitost zařízení a pomocných provozů 

2.5.2 Kogenerace se spalovací (=plynovou) turbínou  

Spalovací turbína je rotační stroj skládající se ze tří částí. Pracovní látkou je 

vzduch, který vykonává Braytonův oběh. Nasávaný vzduch je stlačován v axiálním 

kompresoru a veden do spalovací komory je vzduch v důsledku hoření ohříván. V třetí 

části turbíny dochází k expanzi ohřátého stlačeného vzduchu. Zde se mění energetický 

potenciál spalin na mechanickou práci. Část mechanické práce se využívá pro pohon 

kompresoru, zbytek pro pohon generátoru. Výstupní spaliny mají teplotu umožňující 

využití v teplárenství nebo je lze zavést do kotle, kde je vyráběna pára, nebo ohřívána 

topná voda. Spalovací turbíny jsou vyráběny v širokém výkonovém rozmezí od stovek 

kW až po výkony 250 MW. Jednotky s výkonem několika desítek kW se nazývají 

mikroturbíny. 

Výhody a nevýhody spalovacích turbín 

+ možnost rychlého najetí, změny výkonu a odstávky 

+ rychlá a levná výstavba, malá zastavěná plocha a hmotnost 

+ možnost dodávky tepla v páře i horké vodě 

+ vysoká spolehlivost umožňující dlouhodobý provoz 

- vysoká hlučnost 

- vyžaduje ušlechtilá paliva 

- horší účinnost při nízkém zatížení 

- oproti spalovacím motorům nižší účinnost 
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Obrázek 2.7: Schéma teplárny se spalovací turbínou [5] 

2.5.3 Paroplynové teplárny 

Paroplynový cyklus je kombinací parního cyklu, popsaného v části o parních 

teplárnách a plynového cyklu, popsaného v předchozí části týkající se plynové turbíny. 

Plynová turbína pohánějící elektrický generátor vyrábí elektřinu a vypouští spaliny do 

kotle. V tomto spalinovém kotli za plynovou turbínou je vyráběna vysokotlaká pára, 

která je následně vedena do protitlaké, nebo odběrové parní turbíny. Parní turbína 

pohání druhý generátor vyrábějící elektrickou energii a pára z odběru či protitlaku je 

využívána pro dodávku užitného tepla. 
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Obrázek 2.8: Schéma paroplynového cyklu [5] 

 Výhody a nevýhody paroplynového cyklu 

+ vysoký podíl výroby elektrické energie 

+ vysoká účinnost 

+ možnost dodávky tepla v páře i horké vodě 

- možnost spalování pouze ušlechtilých paliv 

- technologická náročnost 

- vysoké nároky na obsluhu a údržbu 

2.5.4 Kogenerační jednotky se Stirlingovým motorem 

Stirlingův motor patří mezi teplovzdušné motory s externím spalováním. Motor 

pracuje se dvěma trvale propojenými zdvihovými prostory s rozdílnou teplotou. Pracuje 

s uzavřeným oběhem stálého množství pracovního plynu, kterým může být hélium, 

vodík, dusík, CO2, vzduch atd. Pracovní látka je střídavě stlačována v studeném 

prostoru a expanduje v horkém prostoru.  Tepelná energie potřebná k ohřívání horkého 

prostoru je dodávána z vnějšího prostředí prostřednictvím výměníku. Teplo je zde 

získáváno chlazením chladného prostoru a ochlazením spalin vnějšího zdroje spalování. 

Hlavní výhodou Stirlingova motoru je díky vnějšímu přívodu tepla možnost využití 

libovolného tepelného zdroje – sluneční energie, biomasa, fosilní paliva popřípadě i 

odpadní teplo z technologických procesů. 
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Výhody a nevýhody Stirlingova motoru 

+ možnost využití libovolného tepelného zdroje 

+ vysoká účinnost 

+ nízké servisní náklady, nulová spotřeba oleje 

+ tichý chod s nízkými emisemi 

+ vysoká spolehlivost chodu, dlouhá životnost 

- vysoké investiční náklady 

- velká hmotnost a náročnost zařízení 

- nutnost užití speciálních materiálů a technologických postupů 

- náročná montáž 

- nízká účinnost u menších výkonů 

 

Obrázek 2.9: Princip práce Strilingova motoru [2] 

2.5.5 Kogenerační jednotky se spalovacími pístovými motory 

Spalovací motory (SM) pracují v opakovaném cyklu, kdy je nasáty vzduch 

stlačen, po vstřiku či zažehnutí paliva dojde ke zvýšení teploty a tlaku. Při následné 

expanzi je tlaková energie transformována na mechanickou práci. SM jsou používány 

pro pohon strojních zařízení, hojně v dopravě pro pohon automobilů, motocyklů a lodí. 

Značným hendikepem těchto motorů je cena paliva – benzínu či nafty. Proto jsou 

motory používané u KJ uzpůsobeny ke spalování levnějšího plynného paliva. 

Nejčastějším palivem je zemní plyn, dále plyny s nižší výhřevností jako jé skládkový, 

degazační čistírenský plyn, a bioplyn. Kogenerační jednotky se spalovacími motory 

jsou vyráběny v širokém rozsahu od desítek kW elektrického výkonu po několik MW. 

Spalovací motory jsou zdrojem KJ tehdy, pokud je jejich mechanická práce 

využita generátorem k výrobě elektrické energie a je využito odpadní teplo cyklu. 
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Odpadní teplo je využíváno prostřednictvím výměníků. Dodávka tepla může být 

provedena formou: 

 teplé vody  90/70 °C 

 horké vody  110/80 °C  

 páry o nižším tlaku 

V prvních stupních ohřevu bývají řazeny výměníky (chladiče) olej/voda 

využívající teplo mazacího oleje. Dále vodu ohřívá výměník (chladič) typu voda/voda 

samotným blokem motoru. V druhém stupni topnou vodu dohřívá výměník výfukových 

plynů spaliny/voda. Množství tepla získaného chlazením motoru a oleje přibližně 

odpovídá teplu získanému ze spalinového výměníku. Pro možnost provozu s částečným 

využitím nebo bez využití odpadního tepla může být součásti KJ instalace nouzového 

chladiče a obtoku spalin vyřazující spalinový výměník z provozu. 

Dle způsobu zapálení paliva a vzduchu ve válci se SM dělí: 

- zážehové spalovací motory 

Směs vzduchu a paliva je zažehnuta pomocí elektrické jiskry na konci kompresního 

zdvihu. Při probíhajícím Ottově oběhu dochází k přívodu tepla za konstantního objemu. 

Obvyklým palivem je zemní plyn, skládkový plyn, bioplyn. 

- vznětové spalovací motory 

Směs vzduchu a paliva se po dosažení zápalných hodnot vznítí. Při probíhajícím 

Dieslově oběhu dochází k přívodu tepla za konstantního tlaku. Obvyklým palivem je 

nafta, LTO, TTO 
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Obrázek 2.10: Schéma KJ se spalovacím motorem [5] 

Výhody a nevýhody pístových spalovacích motorů 

+ možnost rychlého najetí na plný výkon a odstávky (15 s) 

+ velký technický rozsah při vysoké účinnosti 

+ možnost bezobslužného, plně automatického a dálkově řízeného provozu 

+ možnost opravy na místě 

+ užití v ostrovním režimu 

+ schopnost pracovat s nízkým tlakem plynu – dostačuje nízkotlaký rozvod 

+ vysoká účinnost v širokém výkonovém rozpětí 

+ dlouholeté zkušenosti s provozem 

+ možnost integrace do větších a složitějších celků - např. trigenerace 

- velký počet pohyblivých součástí - častější servis a větší spotřeba olejů 

- možnost spalování pouze ušlechtilých paliv 

- hlučnost a vibrace - nutnost pružného uložení a protihlukové ochrany 

- vyžaduje neustálé chlazení 

- vysoký teplárenský modul e 
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 Jednotky Pístové spalovací motory 

Elektrický výkon - rozsah kWe 10-100          100-1000 1000-5000 

Tepelný výkon - rozsah kWt 20-170 170-1500 1400-5500 

Účinnost výroby el. energie % 27-32 33-36 37-41 

Účinnost výroby tepla % 48-57 46-54 45-52 

Celková účinnost jednotky % 80-84 82-87 86-89 

Teplárenský modul 1 0,5-0,59 0,57-0,67 0,71-0,91 

Poznámka: Uvedené parametry odpovídají KJ využívající jako palivo zemní plyn 

Tabulka 2.2: Přehled typických parametrů KJ s pístovými spalovacími motory [6] 

2.6 Oblasti použití kogenerace 

2.6.1 Hotely, penziony, internáty a vysokoškolské koleje 

Kapacity od 50 míst mají dostatečnou spotřebu tepla pro vytápění a klimatizaci, 

dále celoroční potřebu teplé vody. Spotřeba elektřiny je již dostatečná a rozložená 

rovnoměrně během dne. Potřeba elektřiny pro služby, jako je bazén, sauna, prádelna, 

žehlírna apod. Pro internáty a vysokoškolské koleje je nevýhodou výrazné omezení 

provozu během školních prázdnin. Zmíněná potřeba dovoluje nasazení menších 

kogeneračních jednotek se spalovacími motory o elektrickém výkonu 15 kW až 

100 kW. Není nutno zálohovat elektrický výkon. V našich podmínkách je instalace KJ 

z ekonomického hlediska velmi výhodná. 

2.6.2 Nemocnice 

Poměrně vysoká poptávka po elektrické energii i po teple je rovnoměrně 

rozložena během dne, týdne i roku. Tepelná energie je potřebná i během léta nejen pro 

výrobu TV, ale také pro klimatizaci a chlazení což umožňuje využití trigenerační 

technologie. KJ zde mohou rovněž sloužit jako nouzový zdroj energie při výpadku 

dodávky elektrické energie ze sítě. 

2.6.3 Bazény, rekreační a sportovní střediska 

Potřeba tepla a elektrické energie je vysoká 12 - 14 hodin denně během celého 

roku. Teplo je využito na ohřev vody v bazénu a ve sprchách, dále na vytápění a 

ventilaci. Elektrická energie je využita na osvětlení, sauny, pohon čerpadel. Pro 

dimenzování je určující spotřeba elektrické energie během provozu. 
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2.6.4 Obchodní střediska 

Tyto objekty jsou vhodné pro instalaci KJ, neboť mají celoroční provoz. 

Spotřebovávají velké množství elektrické energie pro osvětlení, pohon ventilátorů a 

klimatizace. Využívají velkou část tepla k chodu klimatizace a k vytápění objektů., 

2.6.5 Skládky komunálního odpadu 

Skládkováním komunálního odpadu vzniká skládkový plyn, který je palivem v 

KJ. Vyrobená elektrická energie je prodána do sítě. 

2.6.6 Čistírny odpadních vod 

V KJ je spalován kalový plyn, který je produktem procesů čištění vody. Teplo je 

využíváno pro vyhřívání čistírenského kalu, elektřina se spotřebuje pro pohony 

technologických agregátu čistírny. Jde o uzavřený cyklus. Velmi výhodné podmínky 

pro KVET. 

2.6.7 Průmyslové podniky 

Uplatnění kogeneračních jednotek závisí na směnnosti provozu podniku a 

potřebě tepla pro technologie. Ve větších podnicích s teplovodním či parním systémem 

lze KJ zařadit jako stupeň předehřevu otopné vody či přípravu páry. Při dimenzování 

jednotek vycházíme z  potřeby tepla. Jestliže je potřeba tepla během celého otopného 

období, je možné volit jednotky vyšších výkonů.  

2.6.8 Bioplynové stanice 

Jako palivo využíváme bioplyn vzniklý fermentací substrátů. Část tepla je 

využita pro ohřev substrátu ve fermentačních nádržích a pro vytápění přilehlých budov. 

Elektrická energie je vykupována za zvýhodněnou výkupní cenu. 

2.6.9 Spalovny komunálního odpadu 

Spalovny komunálního odpadu využívající druhotné zdroje energie jsou 

vybaveny parními kotly. Kotle jsou rekonstruovány na vyšší parametry páry, což 

dovoluje užití parních kogeneračních zařízení a velmi efektivní výrobu elektrické 

energie. Investice do přídavných zařízení parního okruhu mají velmi příznivé 

ekonomické výsledky. 
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2.6.10 Komunální výtopny 

Oblast výtopen skýtá velký potenciál pro využití kogeneračních jednotek. KJ 

může být navrženo pro pokrytí části spotřeby tepla kolem 30 - 40% maxima. 

Teplárenský součinitel by se měl pohybovat v rozmezí 0,3 - 0,4. Vyrobená elektřina je 

dodávána do sítě. Teplo je dodáváno pro vytápění a přípravu TV v městských 

aglomeracích.  

2.7 Trigenerace 

Pojmem trigenerace označujeme společnou výrobu elektrické energie, tepla a 

chladu. Jako trigenerační systémy lze rovněž označovat i aplikace, které umožňují volit 

mezi společnou produkcí elektrické energie a tepla nebo společnou produkci elektrické 

energie a chladu. Jde o přípravu velmi chladné vody, která je užita v klimatizačních 

systémech v obchodních centrech, nemocnicích, administrativních budovách, 

sportovních halách, letištích apod. Trigenerace nabízí využití tepla z kogenerační 

výroby i během letních období, kdy jinak spotřeba tepla klesá na minimum. Přebytečný 

tepelný výkon je využit pro pohon absorpčního chlazení.  

Hnacím médiem 

absorpčního chlazení je vodní pára 

nebo teplá voda. Absorbční 

chladící jednotky jsou rozměrově 

větší a těžší než jednotky 

kompresorové, které jsou poháněny 

elektromotorem či spalovacím 

motorem. Spotřeba elektrické 

energie absorbčních jednotek je 

několikrát nižší a jejich další 

předností je nízká hlučnost, delší 

životnost a nenáročnost servisu. 

Nevýhodou jsou vyšší investiční 

náklady. 

Obrázek 2.11: Schéma zapojení 

absorbčního chlazení [8] 
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2.8 Akumulace tepla 

V České republice společnost spotřebovává značnou část energie ve formě tepla 

k pokrytí tepelných ztrát budov a na přípravu teplé vody. Akumulace tepla dovoluje 

uchovat energii v čase z období přebytku do doby nedostatku teplené energie. Také 

slouží k dodávkám tepla do soustavy v době, kde je KJ mimo provoz. Akumulátor by 

měl mít dlouho životnost, neomezený počet nabíjecích a vybíjecích cyklů, malé ztráty 

energie, nizké náklady na provoz.  Používá se řada typu akumulátoru, odlišující se 

konstrukcí, dobou uchování a látkou užívanou k akumulaci tepla. K obvyklým 

způsobům patří ohřev akumulační látky – voda, štěrek, písek, horniny dále změna 

skupenství akumulační látky označovány jako PCM – Phase change material. Možnost 

akumulace tepla pozitivně ovlivňuje efektivitu provozu KJ během roku.  

2.8.1 Krátkodobá akumulace tepla 

Krátkodobé zásobníky jsou vhodné k uchování tepla v řádu hodin až několika dní. 

- Beztlaké zásobníky 

Výhodou je nízké tlakové namáhání stěn, a z toho plynoucí nižší požadavky na 

materiály stěn zásobníku. Kromě oceli je možné užít levnější materiály jako je plast a 

sklolaminát. Zásobníky se vyznačují nízkými provozními náklady a díky minimu 

energetických přeměn relativně vysokou účinností. 

 

- Homogenní zásobník 

Kapalina je promíchávána, zásobník je vhodný pro místa s vysokým průtokem 

média. 

- Stratifikační (vrstvený) zásobník 

Je zásobník, ve kterém dochází ke gravitačnímu rozložení vrstev dle hustoty, 

respektive teplot. Dílčí vrstvy si nadále zachovávají rozdílné teploty, jelikož tepelná 

vodivost vody je poměrně nízká. Vrstvení zásobníku je ovlivněno převážně konstrukcí 

přívodu a odvodu pracovní látky. K udržení teplotního vrstvení jsou vhodné stojaté 

štíhlé zásobníky. Pro řízení rozvrstvení je užíváno speciálních samočinných 

stratifikačních vestaveb nebo regulačních prvků – Obrázek 2.12. 
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Obrázek 2.12: Různé způsoby řízeného teplotního vrstvení [12] 

- Ruthsův parovodní akumulátor 

Jedná se o nejúspěšnější zařízení pro akumulaci tepelné energie. Pokud je produkce 

páry z výroby vyšší než odběr, roste tlak v akumulátoru. Pára o vyšším tlaku 

kondenzuje, jelikož nemůže existovat za této teploty páry. Při kondenzaci předá 

kilogram vodní páry skupenské teplo – 2 257 kJ chladné vodě v tlakové nádobě. Během 

nabíjení roste v akumulátoru obsah vody, tlak a teplota. Pokud je odběr páry vyšší než 

produkce páry, klesne tlak v akumulátoru. Díky poklesu tlaku v nádobě dojde 

k prudkému varu a odpařování vody. Tato pára může posílit výkon kotle, jít do turbíny 

nebo je využita pro teplárenské účely. Čím větší je rozptyl maximálního a minimálního 

tlaku v akumulátoru, tím je užití efektivnější. 

 

Obrázek 2.13: Schéma parovodního akumulátoru [5] 
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2.8.2 Dlouhodobá akumulace tepla 

Tyto zásobníky jsou schopny energie uchovávat během roku po několik měsíců. 

Způsoby dlouhodobé akumulace tepla se stále vyvíjí. Dosud neexistuje ustálený 

koncept. 

- Horninový zásobník tepla 

Horninový zásobník označovány jako BTES - 

Borehole thermal energy storage tvoří desítky až 

stovky zemních vrtů. Teplota hornin 100 m pod 

povrchem se běžně pohybuje kolem 10 – 12 °C. 

Pomocí hloubkových vrtů vybavených speciální 

U-trubicí, ve kterých proudí teplonosná kapalina, 

lze teplotu okolní horniny zvýšit i přes teplotu 

60 °C. Toto naakumulované teplo můžeme využít 

pro vytápění budov nebo přípravu teplé vody. Ke 

zvýšení teploty horniny je užívání odpadní teplo 

nebo teplo zachycené solárními kolektory. Pokud 

využijeme odpadní teplo lze snížit náklady na 

nutné chlazení. Díky užívaným zdrojům tepla 

jsou provozní náklady minimální, ale investiční 

náklady jsou vysoké. 

Obrázek 2.14: Schéma BTES [11] 

 

 

- Vodní sezonní zásobník 

Je izolovaná ocelová nádoba, postavena 

na povrchu terénu – Obr 2.15. Zásobník 

může být také částečně nebo úplně pod 

úrovní terénu. S rostoucím objemem 

zásobníku klesají měrné ztráty. 

Obrázek 2.15: Sezonní akumulační 

zásobník o objemu 1100 m
3
 [10] 
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3. Návrh kogenerační jednotky 

Výpočet je proveden pro kogenerační jednotku CAT 500 firmy Caterpillar – 

Obrázek 3.1 se zážehovým motorem o parametrech uvedených v Tabulce 3.3. Jednotka 

spaluje zemní plyn o složení uvedeném v Tabulce 3.1. 

 

Obrázek 3.1: Kogenerační jednotka Caterpillar [15] 

 

3.1 Stechiometrický výpočet spalování zemního plynu 

Zemní plyn Jednotka Hodnota 

CH4   97,4 

CnHm   1,21 

CO2   0,21 

N2   1,18 

Přebytek vzduchu λ   1,5 

Výhřevnost Qi      
   35 697,900 8 

Tabulka 3.1: Parametry spalování zemního plynu 

Teoretické množství kyslíku 

 
      ∑(  

 

 
)                        

                 
(6)  

                     

                          

             [  
    

  ]   
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Teoretické množství spalovacího vzduchu 

       
     

    
 (7)  

      
     

    
 

              [  
    

  ]   

Skutečné množství spalovacího vzduchu 

                (8)  

                 

               [  
    

  ]   

Množství CO2 ve spalinách    

     
                  (9)  

    
                           

    
         [  

    
  ]   

Teoretické množství N2 ve spalinách   

                     (10)  

                         

             [  
    

  ]   

Skutečné množství N2 ve spalinách  

                       (11)  

                           

               [  
    

  ] 

Množství vody ve spalinách  

                     (12)  

                         

            [  
    

  ]   

Množství kyslíku ve spalinách 

    
      (   )         (13)  

   
      (     )        

   
         [  

    
  ] 
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Teoretické množství suchých spalin 

      
      

    
 (14)  

     
              

     
         [  

    
  ]   

Skutečné množství suchých spalin  

    
       

  (   )        (15)  

   
        (     )        

   
          [  

    
  ]   

Teoretické množství vlhkých spalin 

      
       

       (16)  

     
              

     
             

    
    

Skutečné množství vlhkých spalin   

    
       

  (   )        (17)  

   
         (     )        

   
          [  

    
  ] 

 

Složka 

Suché spaliny Vlhké spaliny 

Množství 

   
    

    

Koncentrace 

[%] 

Množství 

[  
    

  ] 

Koncentrace 

[%] 

CO2 1,008 7,594 1,008 6,609 

N2 11,264 84,892 11,264 73,883 

O2 0,997 7,514 0,997 6,540 

H2O 0 0 1,977 12,968 

Tabulka 3.2: Produkty spalování zemního plynu 

 

Entalpie spalin 

              (18)  

  ∑      
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  ∑      

                                                           

                   

               

                              

Entalpie vzduchu 

              (19)  

                            

Vnitřní energie spalin  

              (20)  

 

  ∑      

                                                          

         

  ∑      

                                                           

      

               

                               

Vnitřní energie vzduchu 

              (21)  
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3.2 Výpočet oběhu idealizovaného motoru 

Výpočtová část je provedena pro idealizovaný oběh spalovacího motoru CAT 

500. Tento idealizovaný motor se svými vlastnostmi blíží skutečnému motoru. 

Idealizovaný oběh na obrázku 3.2 se skládá z následujících změn: Z bodu 0 do bodu 1 

probíhá sání pracovního média za konstantního tlaku. Sací ventil se otevírá v bodě 0 a 

zavírá v bodě 1. Při následné polytropické kompresi 1 – 2 s konstantním exponentem 

komprese dochází k odvodu tepla. Spalovaní je uvažováno jako u smíšeného oběhu. 

Nejdříve palivo hoří izochoricky 2 – 3, následně dohořívá izobaricky 3 – 4. 

Polytropická expanze spalin 4 - 5 probíhá s konstantním exponentem expanze. V dolní 

úvrati - DÚ se otevře výfukový ventil a tlak spalin poklesne 5 - 6 za konstantního 

objemu na tlak ve výfuku. V bodě 6 se otevírá výfukový ventil a dochází k výfuku 

spalin 6 – 7. 

 

Obrázek 3.2: p – V diagram idealizovaného oběhu 
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Veličina                         

Průměr válců          

Délka zdvihu válců          

Počet otáček          

Počet válců   8 1 

Kompresní poměr   11 1 

Přebytek vzduchu   1,5 1 

Tlak na konci sání               

Tlak ve výfuku               

Teplota za normálních podmínek             

Tlak normální                 

Teplota na konci sání             

Mechanická účinnost        1 

Objemová účinnost    0,96 1 

Účinnost výměníku      0,95 1 

Účinnost generátoru      0,95 1 

Podíl vyhoření paliva x 0,8 1 

Polytropický exponent komprese    1,37 1 

Polytropický exponent expanze    1,42 1 

Podíl tepla odvedený chlazením      0,4 1 

Podíl tepla odvedený chlazením 

při izobarickém přívodu tepla 
   0,2 1 

Podíl tepla odvedený chlazením při výfuku    0,1 1 

Tabulka 3.3: Parametry motoru, hodnoty potřebné pro výpočet 

3.2.1 Objem válců 

Zdvihový objem 

    
    

 
   (22)  

   
       

 
      

                   

Objem škodlivého prostotu 

    
  

   
 (23)  
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Celkový objem válce 

          (24)  

                       

                   

3.2.2 Plnění válce 

Teoretické množství plynu nasáté do jednoho válce motoru během jednoho cyklu 

     
  

  

           
 
  

  
 
  

  
 (25)  

    
  

         

           
 
       

       
 
      

      
 

    
             [  

          ] 

Skutečné množství plynu nasáté do jednoho válce motoru během jednoho cyklu 

    
      

     (26)  

   
                   

   
                

            

Množství paliva pro celý motor na jeden cyklus 

        
    

 

 
 (27)  

                
  

 
 

                
       

Hodinová spotřeba paliva 

                 (28)  

                   

                
       

Množství spalin na jeden cyklus 

          
     

  (29)  

                       

                    
            

3.2.3 Polytropická komprese 

Tlak na konci komprese 
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       (
  

  
)
  

 (30)  

           (
         

           
)
    

 

                      

Teplota na konci komprese 

       (
  

  
)
    

 (31)  

          (
         

           
)
      

 

                

Měrná vnitřní energie vzduchu v bodě 2 

                           
  (32)  

                                    

                  
    

Vnitřní energie v bodě 2 

          (33)  

                    

          [           ] 

3.2.4 Spalování za konstantního objemu 

Množství tepla uvolněného spálením části paliva při izochorickém průběhu 

        
       (34)  

                           

                          

Vnitřní energie v bodě 3 

           (35)  

              

                         

Měrná vnitřní energie v bodě 3 

    
  

     
 (36)  
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Teplota v bodě 3 

                               (37)  

                                    

   
        √                       (        )

              
 

                  

Výpočet tlaku v bodě 3 

       
  

  
 (38)  

               
       

     
 

                      

Součinitel izochorického nárůstu tlaku 

    
  

  
 (39)  

   
            

           
 

              

3.2.5 Spalování za konstantního tlaku 

Množství tepla uvolněného spálením zbytku paliva 

        
     (   ) (40)  

                       (     ) 

          [           ] 

Množství tepla odvedeného chlazením 

            
            (41)  

                                   

              [           ] 

Měrná entalpie v bodě 3  

                               
  (42)  

                                          

             [     
  ] 

Entalpie v bodě 3  

             (43)  
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          [           ] 

Entalpie v bodě 4 

                   (44)  

                 

          [           ] 

Měrná entalpie v bodě 4 

    
  

     
 (45)  

   
    

         
 

             [     
  ]  

Teplota v bodě 4 

                              
  (46)  

              
                          

   
           √                        (        )

            
 

                  

Objem v bodě 4 

       
  

  
 (47)  

             
       

       
 

                   

3.2.6 Polytropická expanze 

Objem v bodě 5 

       (48)  

             [  ] 

Teplota v bodě 5 

       (
  

  
)
    

 (49)  

           (
         

        
)
      

 

               

Tlak v bodě 5 
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       (
  

  
)
  

 (50)  

                (
         

        
)
    

 

                   

Měrná entalpie v bodě 5 

                               
  (51)  

                                      

                 
    

3.2.7 Výfuk spalin 

Teplota v bodě 6 

       (52)  

               

Měrná entalpie v bodě 6 

       (53)  

                 
     

Entalpie v bodě 6 

             (54)  

                   

                        

Teplo odvedené chlazením při změně 6-7 

            
             (55)  

                                   

              [           ] 

Entalpie v bodě 7 

               (56)  

             

          [           ] 

Měrná entalpie v bodě 7 

    
  

     
 (57)  
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Teplota v bodě 7 

                              
  (58)  

             
                         

   
           √                        (       )

            
 

               

3.2.8 Výkon a práce motoru 

Práce cyklu při polytropické kompresi 1 – 2 

     
     

    
 (  

  

  
) (59)  

    
                

      
 (  

      

      
) 

                            

Práce cyklu při izobarické expanzi 3 – 4 

        (     ) (60)  

                  (                    ) 

                         

Práce cyklu při polytropické expanzi 4 – 5 

     
     

    
 (  

  

  
) (61)  

    
                        

      
 (  

     

       
) 

                          

Práce cyklu potřebná k výměně média – sání a výfuk 

     (     )  (     ) (62)  

    (               )  (                  ) 

                         

Celková práce cyklu v jednom válci 

                     (63)  

                                   

                           

Celková práce cyklu v celém motoru 

            (64)  
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3.2.9 Provozní hodnoty motoru 

Vnitřní výkon motoru 

           
 

 
 (65)  

               
  

 
 

                   

Efektivní (spojkový) výkon motoru 

            (66)  

                  

                    

Tepelný příkon v palivu 

           
  (67)  

                        

                      

Elektrická účinnost 

    
   

   
     (68)  

   
          

           
     

               

Měrná spotřeba paliva 

     
   

   
       (69)  

    
       

       
       

               
         

Součinitel plnění 

   
  

  
 (70)  

  
           

         
 

              

Účinnost ideálního motoru 
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     (  
       

     {        (   )    }
)      (71)  

    (  
               

        {            (       )    }
)      

                

Termodynamická účinnost 

        
  

      
     (72)  

       
      

           
     

                     

Měrný specifický výkon 

   
   

    
 (73)  

  
          

       
 

                        

Střední efektivní tlak 

     
     

      
 (74)  

    
            

               
 

                      

3.2.10 Bilance motoru  

Teplo odvedené olejem 

         (  
  

   
) (75)  

            (  
  

   
) 

                 

Teplo odvedené ve výfukových plynech 

           
 

 
 (76)  

             
  

 
 

                 

Ztráta chlazením a bilanční rozdíl 
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                       (77)  

                               

                  

 

Měrná entalpie odchozích spalin o teplotě t = 150 °C 

                                 
  (78)  

                                 

                   
    

Teplo předané spalinami o teplotě t = 150°C 

           
      (      ) (79)  

                   (             ) 

                 

Celkový tepelný výkon 

             (80)  

                

                 

Tepelná účinnost  

    
  

   
     (81)  

   
      

       
     

             

 

Celková účinnost jednotky 

          (82)  

             

             

Teplárenský modul jednotky 

   
   

  
 (83)  
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Následující tabulky – Tabulka 3.4 a Tabulka 3.5 obsahují důležité hodnoty 

stanovené během výpočtu idealizovaného oběhu spalovacího motoru. 

 

Veličina Značka Hodnota Jednotka 

Efektivní výkon     32,6     

Odvedeno olejem     10     

Odvedeno výfukem      29,1     

Chlazení a bilanční rozdíl      28,3     

Tepelný příkon v palivu     100     

Tabulka 3.4: Tepelná bilance jednotky 

  

 

Veličina Značka Hodnota  Jednotka 

Tepelný příkon v palivu     1 599,6  kW  

Elektrický (efektivní) výkon     521,0  kW  

Tepelný výkon    781,3  kW  

Elektrická účinnost    32,6  %  

Tepelná účinnost    48,8  %  

Celková účinnost    81,4  %  

Spotřeba plynu       161,3    
       

Tabulka 3.5: Základní technické údaje jednotky 
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4. Bilanční výpočet výměníků 

Výměník tepla jsou zařízení sloužící k výměně tepla mezi tekutinami o různé 

teplotě.  

Voda je nejdříve ohřívána blokem motoru prostřednictvím výměníku voda – voda, 

poté je dohřívána výměníkem spaliny – voda ochlazující odchozí spaliny. 

Výpočet hmotnostního průtoku vody z celkového odvedeného tepla 

  ̇  
        

   (  )
 (84)  

 ̇  
            

     (      )
 

 ̇                  

Výpočet výměníku voda – voda 

Výpočet teplotního rozdílu výměníku voda – voda 

    
  

    

  ̇   
 (85)  

   
  

     

         
 

   
               

Teplota vody na výstupu z výměníku voda – voda 

-teplota na vstupu do výměníku    
  je zadána    

  = 70 °C 

    
     

     
  (86)  

   
           

   
               

Výpočet výměníku spaliny – voda 

Výpočet teplotního rozdílu výměníku spaliny – voda 

    
   

   

  ̇   
 (87)  

   
   

      

         
 

   
  

             

Teplota vody na výstupu z výměníku spaliny – voda 

    
      

     
  

 (88)  

   
               

   
  

            

 



 

50 

 

Veličina Značka Hodnota Jednotka 

Hmotnostní průtok topné vody  ̇ 5,34          

Teplota vody na vstupu v-v    
  70      

Teplota vody na výstupu v-v    
  90,3      

Teplota vody na vstupu s-v    
  

 90,3      

Teplota vody na výstupu s-v    
  

 105      

Tabulka 4.1: Provozní parametry výměníků 

 

5. Ekonomické zhodnocení instalace kogenerační jednotky 

Toto zhodnocení jsem provedl pro kogenerační jednotku CAT 500, pracující 7 000 

hodin ročně. Pořízení kogenerační jednotky je možné pouze při vynaložení 

jednorázových investičních nákladů, proto je nutné provést zhodnocení finančních toků 

souvisejících s pořízením a provozováním kogenerační jednotky po dobu její životnosti.  

5.1 Provozní parametry 

Roční výroba tepla 

               (89)  

                      

                             

Roční výroba elektrické energie 

                (90)  

                     

                             

Roční spotřeba zemního plynu 

                    (91)  

                          

                       
         

 



 

51 

 

5.2 Investiční náklady    

Celkové investiční obsahují všechny náklady spojené s výstavbou a zprovozněním 

kogenerační jednotky. Jedná se o náklady na pořízení kogenerační jednotky, 

projektovou dokumentaci, dopravu a montáž jednotky. Polovina tj. 50 % investičních 

nákladů je kryta prostřednictvím bankovního úvěru. Zbylých 50 % investičních nákladů 

bude pokryto z vlastních zdrojů investora. Roční úroková míra činí 10 %. Půjčka bude 

splacena 4 roky s roční splátkou 1 250 000 Kč. 

Celkové investiční náklady    10 000 000    

Úvěr z banky ve výši     5 000 000  Kč 

Rok Splátka Úrok Celkem 

1. 1 250 000 500 000 1 750 000 

2. 1 250 000 375 000 1 625 000 

3. 1 250 000 250 000 1 500 000 

4. 1 250 000 125 000 1 375 000 

Celkem 5 000 000 1 250 000 6 250 000 

Tabulka 5.1: Přehled splácení úvěru 

5.3 Provozní náklady 

Provozní náklady se skládají z palivových nákladů – náklady na pořízení zemního 

plynu, nákladů na údržbu a odpisů. 

Palivové náklady 

Spotřeba ZP za hodinu   161,3    
      

Roční spotřeba ZP (7000 hodin)  1 129 199,5   
        

Množství energie dodané v ZP  11 856,59           

Cena ZP     1 010           

Roční palivové náklady   11 975 161          

 

Náklady na servis a opravy 

Roční náklady na servis a opravy  1 050 000          

 

Mzdové náklady 

Nejsou nutné – bezúdržbová jednotka 0           
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 Odpisy zařízení 

 3. odpisová skupina  

Doba odepisování - 10 let 

1. rok odpis 5,5 %    550 000           

2. - 10. rok odpis 10,5 %   1 050 000           

Celkové roční náklady na provoz (1. rok)  13 575 161          

Celkové roční náklady na provoz (2. - 10. rok) 14 075 161          

 

5.4 Příjmy z prodeje energií 

Veškerá vyrobená elektrická a teplená energie se prodává do veřejné sítě. Po dobu 

3 000 hodin ročně existuje nárok na zelené bonusy za vyrobenou elektrickou energii. 

Elektrická energie 

Množství vyrobené elektrické energie  3 465            

Cena za 1 MWh elektrické energie  1 310           

Cena vyrobené elektrické energie  4 538 658           

Zelené bonusy (pro 3000h ročně)  1 590           

Roční zelený bonus    2 360 894          

 

Teplo 

Množství vyrobené tepelné energie  5 195            

       18 703           

Cena za 1 GJ tepelné energie   420          

Cena vyrobené tepelné energie   7 855 436          

 

Celkové příjmy za energie    14 754 988           

 

5.5 Ekonomické zhodnocení 

Doba návratnosti určuje dobu, po kterou je nutno provozovat kogenerační 

jednotku, aby byly splaceny všechny vložené investice. Zhodnocení je provedeno pro 

jednotku pracující 7 000 hodin ročně. Návratnost investice do kogenerační jednotky 

CAT 500 je při 50 % půjče 6,5 roků. Při krytí celých investičních nákladů z vlastních 

zdrojů se návratnost jednotky sníží na necelých 6 let. V kapitole jsou vypracovány 
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tabulky a grafy zachycující finanční toky související s pořízením a provozem 

kogenerační jednotky. 

 

Rok Náklady Příjmy CF CCF 

1. 15 325 161 14 754 988 - 570 173 - 570 173 

2. 15 700 161 14 754 988 - 945 173 - 1 515 345 

3. 15 575 161 14 754 988 - 820 173 - 2 335 518 

4. 15 450 161 14 754 988 - 695 173 - 3 030 691 

5. 14 075 161 14 754 988 679 827 - 2 350 863 

6. 14 075 161 14 754 988 679 827 - 1 671 036 

7. 14 075 161 14 754 988 679 827 -991 209 

8. 14 075 161 14 754 988 679 827 - 311 381 

9. 14 075 161 14 754 988 679 827 368 446 

10. 14 075 161 14 754 988 679 827 1 048 273 

Tabulka 5.2: Přehled finančních toků v jednotlivých letech 

při 50 % půjčce z banky 

 

Graf 5.1: Přehled finančních toku Cash flow (CF) a Cumulated cash flow (CCF) 

v jednotlivých letech při 50 % půjčce z banky 
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Rok Náklady Příjmy CF CCF 

1. 14 075 161 14 754 988 1 179 827 1 179 827 

2. 14 075 161 14 754 988 679 827 1 859 655 

3. 14 075 161 14 754 988 679 827 2 539 482 

4. 14 075 161 14 754 988 679 827 3 219 309 

5. 14 075 161 14 754 988 679 827 3 899 137 

6. 14 075 161 14 754 988 679 827 4 578 964 

7. 14 075 161 14 754 988 679 827 5 258 791 

8. 14 075 161 14 754 988 679 827 5 938 619 

9. 14 075 161 14 754 988 679 827 6 618 446 

10. 14 075 161 14 754 988 679 827 7 298 273 

Tabulka 5.3: Přehled finančních toků v jednotlivých letech  

při 100 % financování z vlastních zdrojů 

 

Graf 5.2: Přehled finančních toku Cash flow (CF) a Cumulated cash flow (CCF) 

v jednotlivých letech 100 % financování z vlastních zdrojů 
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6. Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabýval koncepčním návrhem kogenerační jednotky 

s pístovým spalovacím motorem o výkonu 500 kWe. V úvodní teoretické části jsem 

vysvětlil principy samostatné a sdružené výroby elektrické a tepelné energie, jejich 

dopad na životní prostředí.  Dále jsem popsal základní pojmy kogenerace, její přednosti, 

nedostatky, oblasti uplatnění a možnosti zlepšení provozu kogeneračních jednotek. 

Charakterizoval jsem a porovnal nejrozšířenější typy kogeneračních jednotek. 

V praktické části práce jsem provedl důkladný výpočet idealizovaného oběhu 

motoru CAT 500. Zážehový motor spaluje zemní plyn o výhřevnosti 35,7      
    

Celkový tepelný příkon jednotky v palivu činí 1 600 kW a spotřeba 161,3   
      . 

Výkon motoru na spojce činí 521 kW, tepelný výkon jednotky 781 kW. Zjištěná 

celková účinnost jednotky 81,4 % se skládá ze součtu elektrické účinnosti 32,6 %   

a tepelné účinnosti 48,8 %.  

Pomocí tepelné bilance výměníku jsem určil hmotnostní průtok vody výměníky 

na 5,34         Teplota vstupní vody do výměníku voda – voda odpovídá 70 °C, 

teplota vody na výstupu z výměníku voda – voda je 90,3 °C. Tato teplota je zároveň 

teplotou na vstupu do výměníku spaliny – voda, kde je voda dohřívána z 90,3 °C na 

konečných 105 °C.  

V závěrečné části práce je vypracováno ekonomické zhodnocení investice a 

provozu kogenerační jednotky pracující 7 000 hodin ročně. Elektrická a tepelná energie 

je prodávána do veřejné sítě. U první varianty, kde je 50 % investičních prostředků 

kryto z vlastních zdrojů a zbylých 50 % z bankovního úvěru, je návratnost investice 6,5 

let. Druhou variantou je 100 % krytí investičních prostředků z vlastních zdrojů. V tomto 

případě se návratnost sníží na necelých 6 let. Vzhledem k životnosti kogenerační 

jednotky a rostoucímu trendu cen energií - plyn, elektřina, teplo -  považuji instalaci 

kogenerační jednotky za vhodnou. Značný vliv na finanční stránku provozu mají zelené 

bonusy. Cenu zeleného bonusu každoročně vyhlašuje Energetický regulační úřad. 

V případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je záměrem, aby tyto 

zdroje zůstaly podporovány i nadále. 
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