
 

Mikroturbína C30 má vzduchová ložiska 

 

Mikroturbíně je nezbytné dodávat palivo o tlaku 0,4–0,8 MPa, což je vyšší hodnota než  

ve středotlakém plynovém rozvodu (cca 0,3 MPa). Ke zvýšení tlaku se využívá plynový  

kompresor,  který  spotřebovává  část  vyrobené  elektřiny  ke  svému  vlastnímu  chodu   

a  snižuje  elektrickou  účinnost.  Capstone  využívá  v tomto  modelu  vysokorychlostní  

asynchronní  generátor  elektřiny.  Výstupní  proud  má  frekvenci  1600  Hz.  Výkonová  

elektronika tvořena střídačem a usměrňovačem mění frekvenci elektrického proudu na  

síťových  50 Hz  s účinností  95 %.  Ztráty  v elektronické  převodovce  jsou  způsobeny  

tepelnými jevy doprovázejícími tento proces. Mikroturbína je také vybavena elektrickými  

ochranami,  jejichž  úkolem  je  chránit  generátor  a  elektroniku  před  nežádoucími  vlivy   

a výkyvy distribuční sítě.  

 

C30 v LENP – stáří, k čemu je používaná, zmínit prádelnu a výzkum na ní 

 

 

  



 

 

  



 

  



 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá posouzením provozních parametrů plynové mikroturbíny. 

První část se věnuje plynové mikroturbíně, její funkci a jednotlivým konstrukčním součástem. 

Dále je popsáno možné využití v rámci kombinované výroby elektřiny a tepla a přehled 

hlavních výrobců zařízení na současném trhu. Teoretická část práce na základě rešerše 

odborných studií shrnuje vybrané faktory, které ovlivňují elektrickou účinnost plynové 

mikroturbíny, konkrétně se jedná o teplotu a relativní vlhkost vzduchu, atmosférický tlak 

a parametry různých druhů paliva. V poslední části se práce zaměřuje na konkrétní provoz 

plynové mikroturbíny Capstone C30. Jsou analyzována data z experimentálních měření a je z 

nich určena elektrická účinnost, která je srovnána s teoretickými předpoklady. Na závěr je 

diskutován vliv změřených parametrů na elektrickou účinnost zařízení a navrhnut ideální 

průběh experimentu. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with the assessment of operating parameters of a gas microturbine. 

The first part covers the gas microturbine, its function and individual structural components. It 

also describes the possible use in combined heat and power generation and an overview of main 

manufacturers in the current market. The theoretical part of the work, based on a search of 

professional studies, summarizes selected factors influencing the efficiency of the gas 

microturbine, namely temperature and relative humidity, atmospheric pressure and parameters 

of various types of fuel. In the last part, the work focuses on the specific operation of the gas 

microturbine Capstone C30. Data from experimental measurements are analysed and the 

electrical efficiency is determined from them, which is compared with theoretical assumptions. 

Finally, the influence of the measured parameters on the electrical efficiency of the 

microturbine is discussed and the ideal course of the experiment is proposed. 
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1 ÚVOD 

Celosvětová spotřeba energie má dlouhodobě rostoucí trend. V roce 2018 činil meziroční nárůst 

spotřeby energie oproti předchozímu roku 2,9 %. Zvyšující se spotřeba energie znamená za 

stávající situace i vyšší emise škodlivých látek, zejména oxidu uhličitého. Od roku 2005 

existuje snaha Evropské unie snižovat výrobu energie z tradičních neobnovitelných zdrojů 

a v konečném čase tak ukončit používání fosilních paliv a dosáhnout uhlíkové neutrality. [1] 

Podle energetického plánu EU, který má Evropu k tomuto cíli přiblížit, by do roku 2030 měly 

všechny členské státy vyrábět alespoň 22 % energie z obnovitelných zdrojů (OZE) [2]. Každá 

země má jiné přírodní podmínky a možnosti pro vlastní výrobu tzv. zelené energie. Mezi 

nejvyužívanější OZE patří větrná, sluneční a vodní energie. Kromě jaderných elektráren, které 

jsou v mnoha státech spíše na ústupu kvůli vysokým požadavkům na bezpečnost, je podle 

expertů komise EU vhodnou alternativou plynová elektrárna, protože ve srovnání s uhelnými 

zdroji je tato technologie významně šetrnější k životnímu prostředí a vhodně tak doplňuje 

klasické OZE zejména ve špičkách. Potřebná je také spolehlivost dodávek plynu a jeho 

skladování. [3] 

Kromě snížení emisí je důležité omezit plýtvání energetickými zdroji a celkově docílit poklesu 

spotřeby energie. Důležitým aspektem je v tomto ohledu maximální využití primárních zdrojů 

a zvyšování celkové účinnosti jakékoliv výroby energie. Jednou z možností vedoucích k tomuto 

cíli je kombinovaná výroba elektřiny a tepla (neboli kogenerace). Kogenerační jednotky vyrábí 

z paliva elektřinu a odpadní teplo z výrobního procesu dále zužitkují formou akumulace tepelné 

energie, čímž se výrazně zvýší účinnost takového zařízení. Pokud se navíc jako palivo místo 

standardního zemního plynu používá některý druh biopaliva, lze v takovém případě mluvit 

o čisté výrobě energie.  

Ruku v ruce s výrobou zelené energie jde i úsilí o decentralizaci výroby energie. Životní 

prostředí je znečišťováno nejen elektrárnami na fosilní a další neekologická paliva, ale 

i znečištěním vznikajícím samotnou dopravou paliva na velké vzdálenosti. Elektřinu vyrobenou 

ve velkých elektrárnách je nutné distribuovat ke konečnému uživateli, čímž vznikají další 

ztráty. Jedním z možných řešení k dosažení těchto cílů je technologie plynových mikroturbín. 

Tato univerzální zařízení mají široké pole využití díky své kompaktnosti, nízkým emisím, 

možnosti instalace přímo v místě spotřeby, a především schopnosti kogenerace. 

Nezastupitelnou roli potom hrají v místech, která nejsou napojena na veřejnou distribuční síť, 

a jsou odkázána na vlastní výrobu energie v tzv. ostrovních provozech. Mikroturbína navíc 

dokáže spalovat širokou škálu plynných i kapalných paliv a do velké míry se tak přizpůsobit 

možnostem lokálních zdrojů. Nespornou výhodou kogenerační jednotky je její stále častější 

aplikace v režimu trigenerace. Po určitou část roku není na mnoha místech dostatečná poptávka 

po tepelné energii, a naopak jsou potřebná chladicí zařízení. V takovém případě je vyrobené 

teplo použito k pohánění chladicí jednotky, čímž zařízení mnohdy dosahuje celkové účinnosti 

přes devadesát procent.  

Technologie mikroturbín existuje na trhu zhruba 20 let [4], ale vzhledem k poměrně vysoké 

pořizovací ceně související s malým počtem výrobců, kteří bedlivě chrání své těžce získané 

know-how, zatím není v běžných průmyslových provozech hojně rozšířená. Čím je cena 

zařízení vyšší, tím existuje větší potřeba detailně analyzovat reálné podmínky, ve kterých by 

zařízení mohlo potenciálně fungovat a na jejich základě vytvořit ekonomický model takové 

investice. Přibližná doba návratnosti s ohledem na podmínky konkrétní průmyslové aplikace 

závisí na mnoha faktorech. Kromě poměru prodejní ceny paliva k výkupní ceně za jednotku 

vyrobené elektřiny a místní poptávce po tepelné energii je významná i výsledná hodnota 
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elektrické účinnosti, které je zařízení schopné dosáhnout. Mezi zkoumané vlivy, které mají 

dopad na elektrickou účinnost mikroturbín patří především vlastnosti okolního vzduchu 

a paliva.  

Proto je cílem této práce přispět shrnutím poznatků o vlivu okolních podmínek na elektrickou 

účinnost zařízení, a to jednak studiem odborné literatury, tak analýzou dat. Teoretická část práce 

seznámí čtenáře s obecnou charakteristikou plynových mikroturbín včetně principu kogenerace 

a přehledně představí nejdůležitější okolnosti, které elektrickou účinnost mikroturbíny 

ovlivňují. Druhá část práce tyto znalosti doplní teoretickými výpočty a konkrétními 

experimentálními výsledky získanými z měření provozních vlastností plynové mikroturbíny 

Capstone C30 instalované v Laboratoři energeticky náročných procesů, která je součástí 

NETME centra na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. 
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2 PLYNOVÁ MIKROTURBÍNA  

Předchůdcem mikroturbín (MT) jsou klasické spalovací turbíny, které se začaly vyvíjet v první 

polovině 20. století. Jejich konstrukce a součásti jsou obdobné jako u plynové mikroturbíny. 

Na rozdíl od ní má větší turbína složitější uspořádání. Může mít vícestupňový axiální 

kompresor, který dokáže zpracovat větší tepelný spád a účinnost turbíny je tak mnohem vyšší. 

Některé typy turbín ovšem neobsahují rekuperátor, což značně snižuje jejich celkovou účinnost. 

Ložiska bývají zpravidla mazána olejem a k usměrnění toku média slouží statorové lopatky. 

Soustrojí je hlučnější, delší a těžší. Otáčky turbíny závisí na převodovce, vždy ale bývají menší 

než u MT. [4] 

Mikroturbína je spalovací plynová turbína s vysokými otáčkami (běžně 100 000 ot./min) 

a výkonem dosahujícím hodnot 20–400 kW [5] [6]. Vyznačuje se malými rozměry a nízkou 

hmotností. Palivem mikroturbín bývá nejčastěji zemní plyn [4].  

Plynové mikroturbíny se původně vyvíjely pro automobilový průmysl v 70. letech minulého 

století. V roce 1988 začala společnost Capstone pracovat na první mikroturbíně pro energetické 

účely a o 11 let později spustila terénní testování. První komerčně dostupnou MT uvedla 

Capstone na trh v roce 1998. Od té doby se zájem o tuto technologii zvyšoval a objevili se další 

výrobci. V dnešní době je o MT zájem především jako o součásti kogeneračních jednotek (viz 

kap. 2.3.1 této práce). [4] [7] 

Na hřídeli, jediném pohyblivém dílu mikroturbíny (viz Obr. 1), je uloženo vlastní lopatkové 

těleso, kompresor a generátor. Hřídel je umístěna ve vzduchových ložiscích, čímž odpadá 

nutnost mazání a klesají nároky na údržbu [8]. Chlazení bývá rovněž vzduchové. Mikroturbína 

má velmi nízké emise, relativně vysokou účinnost a rychlý náběh na plný výkon. K hlavním 

výhodám mikroturbíny se řadí všestranná využitelnost a flexibilita. [4] 

 

 

Obr. 1: Jediný pohyblivý díl turbíny Capstone C30 [9] 

2.1 Princip funkce 

Podle směru vstupu média na lopatky lze turbíny rozdělit na: 

• turbíny axiální – směr proudění plynu je rovnoběžný s osou otáčení stroje, lopatky stroje 

jsou natočeny šikmo 

• turbíny radiální – směr proudění se mění, plyn vstupuje kolmo k ose otáčení a z turbíny 

vystupuje rovnoběžně s osou, v radiálním kompresoru proudí plyn v opačném smyslu [4] 
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Princip funkce radiální mikroturbíny je znázorněn na Obr. 2. Elektrický startér roztočí hřídel, 

na které je umístěn generátor, vzduchový kompresor a turbína. Vzduchový kompresor začne 

nasávat vzduch z okolí, který stlačí a žene ho dále do rekuperátoru, kde se ohřeje pomocí 

odpadního tepla ze spalin. Poté je ohřátý vzduch hnán do spalovací komory, kam je pod tlakem 

přiváděno i palivo, které se smísí se vzduchem, čímž vznikne výbušná směs. Směs se 

jednorázově elektricky zapálí, v důsledku toho se zvýší objem směsi a dojde k expanzi spalin 

na oběžné kolo turbíny. Spaliny jsou následně přes rekuperátor vyfukovány pryč ze soustrojí 

(buď odchází komínem do atmosféry nebo jsou dále využity pro kogeneraci – viz kap. 2.3.1). 

Hoření se po chvíli stabilizuje, kolo turbíny se točí a lze vypnout startér. Postupným přidáváním 

paliva se zvyšují otáčky až na požadovanou hodnotu a generátor může být pomocí řídicího 

systému přifázován k síti. Případně jsou nastaveny otáčky potřebné pro daný ostrovní provoz. 

[4] 

 

Obr. 2: Princip radiální mikroturbíny [4] 

2.1.1 Braytonův cyklus 

Z pohledu termodynamiky funguje plynová mikroturbína na principu Braytonova cyklu, tedy 

na modelu spalování za konstantního tlaku, viz Obr. 3. Kompresor (K) nasává vzduch o stavu 1 

a adiabaticky jej stlačuje na stav 2. Ve spalovací komoře (S) dochází k hoření paliva, které je 

přiváděno čerpadlem (Č). Spalování je modelováno izobarickou expanzí na stav 3 (tedy při ději 

2-3 dochází k přívodu tepla 𝑞𝐻 do cyklu). Spaliny v plynové turbíně (T) adiabaticky expandují 

na stav 4, odkud jsou vyfukovány do okolí (izobarický odvod tepla 𝑞𝐶). Práce vykonaná 

Braytonovým cyklem je generátorem (G) přeměněna na elektrickou energii. [10] 

 

Obr. 3: Braytonův cyklus a schéma plynové turbíny se spalováním za konstantního tlaku [10] 
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2.2 Součásti mikroturbíny 

Mezi hlavní části mikroturbíny patří spalovací komora, kompresor, trysky, hořák, spalovací 

turbína, vzduchová ložiska a rekuperátor. Některé z těchto součástí jsou znázorněny na Obr. 4. 

Ve spalovací komoře probíhá hoření. Elektricky je zde zapálena stlačená hořlavá směs, která 

vzniká smísením paliva a vzduchu. Během hoření prudce narůstá tlak v komoře. Spaliny, které 

komoru opouští, mají typicky (800–900) °C. 

Kompresor vzduchu se nachází na stejné hřídeli společně s turbínou. Funguje na opačném 

principu než turbína. Stlačuje nasávaný vzduch a přivádí ho do spalovací komory. 

Pomocí hořáku s tryskou se do prostoru spalovací komory přivádí vzduch a palivo. Tlak 

plynného paliva může být před vstupem do spalovací komory zvýšen pomocí plynového 

kompresoru. 

Spalovací turbína je rotační lopatkový stroj. Funkcí lopatek je převod tlakové a tepelné energie 

spalin, které expandují ze spalovací komory, na energii mechanickou, tedy na otáčivý pohyb 

hřídele. Teplotní spád bývá okolo 300 °C a teplota na výstupu kolem 600 °C. 

Vzduchová ložiska pracují na principu odstředivé síly. Rotor se otáčí na tenké vzduchové 

vrstvě, která vzniká rozevřením segmentů ložiska. 

Rekuperátor využívá výfukového tepla ze spalin, kterým ohřívá stlačený vzduch před jeho 

vstupem do spalovací komory. Tento proces výrazně zvyšuje elektrickou účinnost zařízení. [4] 

 

Obr. 4: Řez mikroturbínou [11] 

2.3 Možnosti využití  

Ideální elektrická účinnost mikroturbín se pohybuje kolem 30 %. Spaliny opouštějící 

mikroturbínu obsahují velké množství energie v podobě tepla, které je možné dále využít – viz 

kap. 2.3.1. V opačném případě je provoz mikroturbíny ekonomicky ztrátový [4]. Z tohoto 

důvodu bývají mikroturbíny, které jsou určené pouze k výrobě elektrické energie, instalovány 

v případech, ve kterých z technického, bezpečnostního nebo prostorového hlediska nejsou 
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rozhodujícím faktorem finanční náklady. Jedná se například o ostrovní provozy, které nejsou 

připojeny k veřejné distribuční síti nebo provozy, které disponují vlastním levným zdrojem 

paliva vhodným pro provoz mikroturbíny. Vzhledem k relativně rychlému náběhu 

mikroturbíny a malé vlastní spotřebě mohou mikroturbíny sloužit jako spolehlivý záložní zdroj 

pro start ze tmy po blackoutu. [12] 

2.3.1 Kombinovaná výroba energie  

Kogenerace neboli kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) je efektivní způsob, jak 

využít energii z paliva s malými ztrátami a nízkými emisemi. Zařízení pracující na tomto 

principu se nazývá kogenerační jednotka. Oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla je při 

kogeneraci úspora paliva až 40 %. Schematicky je tento rozdíl znázorněn na Obr. 5. Vyrobené 

teplo lze využít přímo (např. k sušení či vytápění) nebo akumulovat pomocí spalinového 

výměníku. [13] 

 

Obr. 5: Srovnání ztrát při výrobě elektřiny a tepla odděleně a pomocí kogenerační jednotky [12] 

Kromě zvýšení celkové účinnosti zařízení jsou výhody kogenerace také: výroba elektřiny 

v místě spotřeby (a zmenšení ztrát při přenosu energie na velké vzdálenosti), omezení znečistění 

životního prostředí snížením emisí a transportu paliva nebo zvýšení podílu obnovitelných 

zdrojů. [14] 

Mezi nevýhody kombinované výroby patří vysoké investiční náklady na zařízení, případně 

komplikace v dodávání lokálně vyrobené elektrické energie do distribuční sítě. [15] 

Spotřeba tepla během letních měsíců v mnoha případech klesá téměř k nule, čímž se výrazně 

snižuje efektivita kogenerační jednotky. Proto se mnohdy využívá tzv. trigenerace – výroby 

elektřiny, tepla a chladu. Zařízení se doplní o chladící jednotku absorpčního typu, což umožní 

výrobu chladu využitím tepla z kogenerační jednotky. [12] 

Zařízení kombinující výrobu tepla a elektřiny dosahuje celkové účinnosti kolem 80 %. Až 90% 

účinnost může mít zařízení pracující v režimu trigenerace. [8] 

Důležitými faktory pro výhodnost instalace kogenerační jednotky jsou např. zaručený 

minimální odběr tepla a elektřiny daný výkonem kogenerační jednotky nebo vyrovnaná 

spotřeba energie během dne i roku. Využití kogeneračních jednotek je možné v mnoha 

oblastech lidské činnosti. Jsou to zejména hotely, internáty a koleje VŠ, nemocnice, 

administrativní budovy, obchodní domy nebo průmyslové podniky. Výhodou vlastního zdroje 

energie je nezávislost na veřejných zdrojích a decentralizace výroby energie [13]. Velké 

kogenerační systémy v ČR jsou teplárny a spalovny komunálního a průmyslového odpadu. 

Další potenciál ve využití odpadního tepla je v jaderných elektrárnách. Teplem z Jaderné 

elektrárny (JE) Temelín se vytápí město Týn nad Vltavou a současným záměrem je výstavba 

horkovodu do Českých Budějovic. Existuje také projekt, který má za cíl přivést odpadní teplo 

z JE Dukovany do horkovodní sítě v Brně. [16] 



Analýza faktorů ovlivňujících provoz plynové mikroturbíny Bakalářská práce 

15 

2.4 Přehled výrobců mikroturbín 

Mezi hlavní výrobce plynových mikroturbín patří firmy Capstone Turbine Corporation 

a Ansaldo Energia.  

Americká firma Capstone je největším a nejúspěšnějším světovým výrobcem mikroturbín 

prodávajícím své produkty po celém světě včetně České republiky. Vlastní stovky patentů na 

velmi kvalitní součásti mikroturbíny, např. vzduchová ložiska a prstencový rekuperátor. 

V současnosti nabízejí mikroturbíny s označením C30 a C65 (o nominálních výkonech 30 kW 

a 65 kW), dále pak C200S, C600S, C800S, C1000S o nominálních výkonech odpovídajících 

jejich označení. Firma umožňuje dodávky sestav mikroturbín, čímž se dají výkony sčítat až do 

hodnoty 30 MW. Zákazník dostane zařízení včetně softwaru, měřicí a regulační techniky 

a servisu. Má možnost zakoupit i celý kogenerační systém včetně spalinového výměníku. [8] 

Společnost Ansaldo Energia vyrábí v italské Genově plynové mikroturbíny s označením AE-

-T1001, která je k dispozici ve třech různých verzích: využívající zemní plyn, bioplyn a externí 

spalování. AE-T100 lze instalovat do všech kogeneračních i trigeneračních zařízení. Výrobce 

udává celkovou účinnost zařízení až 90 % a umožňuje realizaci modulárních instalací. Oproti 

mikroturbínám Capstone má AE-T100 ložiska mazaná olejem. Nominální výkon MT T100 je 

100 kW. [17] 

Další úspěšní výrobci se orientují na mikroturbíny s výkony ve stovkách kilowattů a více. Jsou 

to například firma FlexEnergy (mikroturbíny GT333S a GT1300S) [18] nebo Aurelia Turbines 

a jejich mikroturbína Aurelia A400 [19]. Existují i společnosti, které se zaměřují na plynové 

mikroturbíny s výkonem v řádech jednotek kW – Micro Turbine Technology BV (MT 

s výkonem 4 kW) [20] nebo mikroturbína The Bladon MTG s 12 kW od firmy Bladon [21]. 

2.4.1 Případové studie 

Kogenerační jednotky Capstone jsou instalovány v rozličných specifických případech jako 

čistý a téměř bezúdržbový zdroj elektrické a tepelné energie. Například [8]: 

• Středisko pro zpracování odpadu v japonském Hokkaidu vytváří vlastní čistou a zelenou 

elektřinu z rozloženého komunálního odpadu. Odpad produkuje plynný methan, který 

na místě zásobuje čtyři mikroturbíny Capstone C30. Veškerá elektřina vyrobená 

mikroturbínou se využije pro vlastní spotřebu střediska a teplo z MT napomáhá 

rozkladu 10 tun odpadu, které jsou zde denně zpracovány. 

• Jediná mikroturbína Capstone C200 poskytuje veškerou potřebnou elektrickou energii 

čistírně odpadních vod u města Cossato v Itálii. Vyrobené teplo využívá k udržení 

chodu digestorů vyrábějících bioplyn, který mikroturbíně slouží jako palivo. 

• Mikroturbína Capstone C30 pohání vzdálenou transmisní plynovou stanici na Aljašce. 

Tato MT běží při teplotách výrazně pod bodem mrazu, a to bez zásahu obsluhy.  

• Centrum Tahoe v Californii je vybudováno podle nejvyšších environmentálních 

standardů. Budova má řadu různých systémů, včetně mikroturbíny Capstone C30, která 

pracuje ve spojení s tepelným výměníkem a vyrábí elektřinu a horkou vodu pro vytápění 

budovy. Tato mikroturbína pracuje v nadmořské výšce 1920 m.  

 

1 Jejím předchůdcem byla turbína Turbec T100 stejnojmenné společnosti, jejíž práva získala v roce 2012 firma 

Ansaldo Energia [53]. 
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3 ÚČINNOST PLYNOVÝCH MIKROTURBÍN 

Celková účinnost kogenerační jednotky závisí z velké části na způsobu využití odpadního tepla 

mikroturbíny. Některé možnosti využití byly popsány v kapitole 2.3.1. Analýza jejich 

efektivnosti není předmětem této práce. Následující kapitola obsahuje zhodnocení elektrické 

účinnosti (η𝑒𝑙) mikroturbíny v závislosti na vstupních parametrech vybraných veličin. 

3.1 Faktory ovlivňující elektrickou účinnost 

Výstupní výkon a tím pádem maximální elektrická účinnost mikroturbíny uváděná výrobcem 

je dosažitelná pouze při normálních podmínkách podle normy ISO: okolní teplota 15 °C, tlak 

101 325 Pa a relativní vlhkost vzduchu 60 %. Výslednou hodnotu elektrické účinnosti 

mikroturbíny snižuje mnoho faktorů. Zejména okolní teplota, nadmořská výška, ve které je 

mikroturbína provozována, relativní vlhkost vzduchu a složení a parametry paliva [22]. 

Elektrickou účinnost MT lze vyjádřit poměrem elektrického výkonu k energii paliva [23].  

3.1.1 Okolní teplota 

Se zvyšující se teplotou klesá hustota látek, jednotlivé molekuly se od sebe vzdalují. Pro 

zachování výkonu mikroturbíny je potřeba vzduchovým kompresorem dosáhnout většího 

kompresního výkonu, což má negativní vliv na jeho vlastní spotřebu a v důsledku na pokles 

elektrické účinnosti zařízení. [4] 

Data od výrobců mikroturbín 

Vliv narůstající teploty na pokles elektrické účinnosti a výkonu mikroturbíny je detailně změřen 

a zveřejněn výrobci v katalogových listech. Následující grafy porovnávají data mikroturbíny 

C30 od firmy Capstone a reference k modelu T100 původního výrobce Turbec. Obě měření 

probíhala při 60% vlhkosti a atmosférickém tlaku na hladině moře (odpovídající podmínkám 

ISO). MT C30 pracovala na vysokotlaký zemní plyn [24]. T100 spalovala rovněž zemní plyn, 

ale nízkotlaký (pro hodnoty odpovídající vysokotlakému zdroji plynu je v tomto případě nutno 

k uváděným hodnotám přičíst u výkonu 5 kW a u elektrické účinnosti zhruba 1,5 %) [25].  

Závislost výkonu na teplotě (viz Obr. 6) uváděná firmou Capstone pro typ MT C30 ukazuje, že 

hodnota výkonu 30 kW je konstantní do teploty cca 17,2 °C, poté výkon klesá o 0,32 kW za 

každý nárůst teploty o 1 °C. Z tabulky výrobce lze vyčíst, že konstantní a nejvyšší η𝑒𝑙 má model 

C30 pouze do teploty –11 °C, poté začíná elektrická účinnost klesat, přičemž pokles není 

lineární. Při 21 °C je elektrická účinnost 25,4 % a při okolní teplotě 50 °C klesne η𝑒𝑙 pod 22 %. 

 

Obr. 6: Výstupní výkon a elektrická účinnost MT C30 v závislosti na okolní teplotě při okolním ISO tlaku [24] 
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Dle technické zprávy výrobce mikroturbín značky Turbec dokáže MT T100 při ideálních 

podmínkách udržet konstantní výkon (100 ± 3) kW (dle výrobcem přiloženého grafu je hodnota 

výkonu dokonce cca 107 kW) do okolní teploty 10 °C, poté začne výkon lineárně klesat zhruba 

o 1,7 kW při zvýšení teploty o 1 °C, viz Obr. 7. Elektrická účinnost zůstává konstantní na 

hodnotě (30 ± 1) % rovněž do teploty 10 °C, poté klesá strměji než křivka výkonu, a to asi 

o 0,15 %/°C. [25] 

Podle měření při ISO podmínkách elektrický výkon modelu T100 klesá s okolní teplotou 

přibližně 1,22 kW/°C a elektrická účinnost se snižuje s teplotou asi o 0,51 %/°C. [26] 

  

Obr. 7: Elektrický výkon a elektrická účinnost MT T100 v závislosti na teplotě okolního vzduchu [25] 

Jelikož firma Turbec ve své zprávě přikládá pouze graf, jsou zde uvedené hodnoty jen přibližné. 

Firma Capstone zveřejnila podrobnou tabulku všech naměřených dat, tím pádem jsou výše 

popsané hodnoty zatížené pouze zaokrouhlovací chybou při převodu mezi angloamerickou 

soustavou jednotek a soustavou SI. Pokles výkonu u MT T100 činí přibližně 17 %, kdežto 

u modelu C30 je to jenom 10,6 %, rozdíl může být způsoben nepřesným odečtem dat z grafu 

na Obr. 7. 

Hodnoty elektrického výkonu v teplotách pod 0 °C bývají elektronicky limitovány, aby se 

předešlo přetížení zařízení [27]. 

Data z vědeckých prací a výzkumů 

Výzkum japonských vědců kombinující analytický model a experimentální měření na MT C30 

(v CHP sestavě) při tlaku podle normy ISO ukazuje, že když se okolní teplota zvýšila z –15 °C 

na +18 °C, elektrický výkon zůstal konstantní 29 kW. Když okolní teplota vzrostla nad 18 °C, 

elektrický výkon klesal až na hodnotu 20 kW. Velmi dobře tak kopírují závislost zjištěnou 

přímo výrobcem mikroturbíny. [23] 

Modelování a následné přesné měření zabývající se popsáním vlivu okolní teploty na 

elektrickou účinnost plynové mikroturbíny Turbec T100 vědců z Università Politecnica delle 

Marche prokázala následující: elektrická účinnost při 8 °C je asi 30 % (za předpokladu 

nominálního výkonu 100 kW), při okolní teplotě 30 °C klesá maximální elektrický výkon 

mikroturbíny na cca 80 kW a elektrická účinnost dosahuje hodnoty asi 27 %. [26] 

Jelikož je vliv teploty vstupního vzduchu na elektrickou účinnost zařízení velmi silný, je snaha 

vyvinout technologii, která by snížila citlivost stroje na okolní podmínky. Jedna ze zajímavých 

metod je technika komprese chladicí páry. Instalovaný chladič upravuje průtok vzduchu 
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mikroturbínou a ochlazuje vstupní vzduch na 15 °C, zároveň ale zvyšuje jeho relativní vlhkost. 

V závislosti na vstupních parametrech se italskému týmu povedlo při použití této metody 

dosáhnout až 8% zisku elektrické energie vzhledem k jmenovitému výkonu v podmínkách ISO, 

zatímco elektrická účinnost se zvýšila o 1,5 %. [28] [29] 

3.1.2 Okolní tlak 

S rostoucí nadmořskou výškou klesá atmosférický tlak, tím pádem je vzduch řidší a je potřeba 

větší kompresní poměr pro stlačení vzduchu [22]. Firma Capstone přikládá v technickém 

popisu zařízení tabulku poklesu atmosférického tlaku při rostoucí nadmořské výšce [24]. 

Ve většině publikovaných experimentů je udáváno, že měření probíhala za okolního tlaku 

odpovídajícímu ISO podmínkám. Autoři tedy předpokládají, že okolní tlak, a tedy nadmořská 

výška, výkon MT téměř neovlivňuje.  

Ve skutečnosti výkon s rostoucí nadmořskou výškou klesá, ale rozdíl začíná být za normálních 

teplot patrný teprve od několika desítek až stovek metrů nad mořem. Čím má turbína menší 

nominální výkon, tím je pokles výkonu s rostoucí nadmořskou výškou strmější. Elektrická 

účinnost se téměř nemění, což je způsobeno tím, že na jeden vyrobený kilowatt energie 

spotřebuje MT vždy zhruba stejné množství paliva. Konkrétní data od Capstone jsou dostupná 

pouze pro mikroturbínu C200 (o nominálním výkonu 200 kW), viz Obr. 8. [30] 

 

Obr. 8: Závislost výkonu MT na okolní teplotě pro různé hodnoty nadmořské výšky [30] 

3.1.3 Relativní vlhkost vzduchu 

S rostoucí relativní vlhkostí vzduchu (φ) se snižuje jeho hmostnost (molekula vody je lehčí než 

molekula vzduchu), čímž klesá i hustota vzduchu. V důsledku toho je potřeba zvýšit kompresní 

poměr, což negativně ovlivňuje elektrickou účinnost zařízení. [31] 

Vliv relativní vlhkosti vzduchu na pokles výkonu mikroturbín Capstone C30 a C65 znázorňuje 

Obr. 9 pro několik izolovaných hodnot okolní teploty. U obou turbín je patrné, že velikost 

relativní vlhkosti neovlivňuje jejich výkon tolik jako okolní teplota. Ke zvýšení účinnosti 

zařízení byla ve výzkumu použita metoda chlazení vstupního vzduchu. Při okolní teplotě 25 °C 

byl při zvýšení relativní vlhkosti z 60 % na 90 % pokles výkonu 0,09 % pro MT C30 a 0,04 % 

pro model C65. Když okolní teplota dosahovala 40 °C, klesl výkon při stejné změně relativní 

vlhkosti o 0,29 % respektive 0,24 % pro zařízení o výkonu 30 kW a 65 kW. [31]  
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Obr. 9: Závislost výkonu mikroturbín C30 a C65 na relativní vlhkosti pro vybrané hodnoty okolní teploty [31] 

3.1.4 Palivo 

Jako palivo používají mikroturbíny nejčastěji zemní plyn (ZP), ale jsou schopny spalovat také 

propan, butan, topný plyn, syntetický plyn a různé druhy bioplynu (B). Kromě plynných paliv 

mohou MT spalovat i paliva kapalná jako např. naftu, petrolej nebo letecké palivo. [13] 

Energie, která je v palivu obsažená, klesá především s klesajícím obsahem methanu (CH4) 

v palivu [32]. Zemní plyn má konstantní objemový podíl methanu asi (80–98) % závisející na 

ložisku těžby2 [33]. Zařízení spalující paliva s nižším obsahem CH4 a vyšším obsahem oxidu 

uhličitého (CO2) než ZP (viz Tab. 1), nejsou tak účinná, ale jejich provoz bývá mnohdy levnější. 

Tab. 1: Průměrné složení vybraných plynných paliv MT 

Palivo CH4 [obj. %] CO2 [obj. %] Další plyny Zdroj 

Zemní plyn (ZP) 80–98 <5 % – [33] 

Bioplyn (B) 45–75 25–48 N2 (1–3) obj. % [34] 

Skládkový plyn 35–55 30–44 N2 (5–25) obj.  % [35] 

Syntetický plyn (SG) 0–15 25–35 H2 (20–40) obj. % [35] 

Výzkumné studie na zařízeních spalujících bioplyn 

Bioplyn vzniká anaerobní fermentací vlhkých organických látek (např. hnoje nebo materiálu 

z čistíren odpadních vod) v bioplynových stanicích. Skládkový plyn vzniká stejným procesem 

jako bioplyn z rozkladu potravinového odpadu na skládce. [36] 

Norští vědci provedli analýzu výkonu plynové mikroturbíny T100 na bioplyn. Srovnávali 

elektrickou účinnost zařízení spalujícího zemního plynu (79 % CH4) a bioplynů s obsahem CH4 

45 %, 60 % a 75 %. Při výstupním výkonu 100 kW dosáhla MT se ZP elektrické účinnosti 

téměř 31 % a MT na bioplyn s 45 % CH4 měla elektrickou účinnost necelých 30,5 %. Rovněž 

simulovali změnu okolní teploty od –20 °C do +30 °C. Pro všechny koncentrace methanu byl 

pokles elektrické účinnosti na daném rozsahu teplot cca 6 %, viz Obr. 10. [32] Větší vliv na 

elektrickou účinnost má tedy prokazatelně okolní teplota. 

 

2 Hodnoty podílu methanu v ZP jsou uvedeny pro ložiska těžby, z nichž se ZP plyn přivádí do Evropy. Pro jiné 

části světa se mohou informace lišit. 
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Obr. 10: Vliv složení bioplynu na el. účinnost v závislosti a) na jmenovitém výkonu, b) na okolní teplotě [26] 

Další studie zkoumala provoz mikroturbíny T100 v kogeneračním režimu spalující směs 

zemního plynu (88,7 % CH4) a bioplynu. Tato směs byla v experimentech simulována přidáním 

CO2 do zemního plynu (přidání 1 % CO2 do ZP odpovídá přidání 2,6 % referenčního bioplynu). 

Ke zjištění výhřevnosti daného složení paliva sloužil matematický model. Zvyšováním podílu 

CO2 ve směsi se lineárně snižovala hodnota výhřevnosti směsi a zvyšovala se spotřeba paliva. 

Tepelný vstup do MT tak zůstával téměř konstantní, což znamenalo nezměněnou elektrickou 

účinnost. Zvýšená spotřeba bioplynu bývá kompenzována jeho nižší cenou. Určení 

nejvhodnějšího podílu bioplynu a ZP se věnují ekonomické analýzy. Maximální podíl bioplynu, 

při kterém bylo zařízení určené pro spalování ZP ještě schopné pracovat bez dalších modifikací, 

byl 26 % při výkonu 100 kW. Se snižujícím se jmenovitým výkonem elektrická účinnost MT 

klesala, ale bylo možné zvyšovat podíl bioplynu ve směsi. [37] 

Absorpční chladiče mohou pomoci zvýšit výkon kogeneračních zařízení. Případová studie pro 

existující čistírnu odpadních vod s integrovanou MT Capstone C30 porovnává provoz na zemní 

plyn (91 % methanu a 9 % ethanu) a na bioplyn (methan 65 % a CO2 35 %).  V obou případech 

se odpadní teplo používá k pohonu absorpčního chladiče. Výfukové plyny z MT mohou být 

použity k pohonu chladiče přímo nebo nepřímo k výrobě horké vody, která následně pohání 

chladič. Chlazená voda se zde používá ke snížení vlhkosti v procesu předúpravy bioplynu 

a k ochlazení spalovacího vzduchu MT. Teplota zemního plynu obecně závisí na okolní teplotě, 

zatímco teplota bioplynu zůstává konstantní (asi 35 °C). Výhřevnost bioplynu byla asi o 56 % 

nižší než u ZP. Aby bylo možné získat stejnou energetickou kapacitu MT pomocí bioplynu, 

musel se výrazně zvýšit průtok paliva. Pokud MT spalovala ZP, činila elektrická účinnost 

25,12 % (v podmínkách ISO) při výkonu 29,41 kW. Při spalování bioplynu dosahovalo zařízení 

pouze neznatelně nižších hodnot: elektrická účinnost 24,92 % a výstupní výkon 29,22 kW. [38] 

Výzkumné studie na zařízeních spalujících syntetický plyn 

Syntetický plyn (SG) je vyráběn termochemickým procesem zplyňování biomasy (živočišného 

nebo rostlinného odpadu). [36] 

Cílem brazilských vědců bylo popsat účinky využití směsi zemního (89,24 % CH4) 

a syntetického plynu (1,8 % CH4) na chování MT. Měření probíhala na mikroturbíně Capstone 

C30 za atmosférického tlaku při teplotě 21 °C. Z testů vyplynulo, že pokles elektrické účinnosti 

zařízení byl okolo 3,5 % při změně paliva z čistého zemního plynu na 50% směs SG a ZP. Podle 

Obr. 11 má mikroturbína spalující pouze zemní plyn při maximálním zatížení elektrickou 

účinnost 26 %. Naproti tomu se směsí 75 % ZP/25 % SG klesá elektrická účinnost na 24,2 %. 

Použitím směsi 50 % ZP/50 % SG se elektrická účinnost dále snižuje na 22,5 %. Podobný trend 

je také zjištěn u maximálního výstupního výkonu, který klesá z 26,88 kW na 22,94 kW, když 

se poměr syntetického plynu ve směsi paliva zvýší z 0 % na 50 %. [39] 
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Obr. 11: Pokles elektrické účinnosti mikroturbíny Capstone C30 při snížení obsahu zemního plynu v palivu [39] 

Další studie používá jako palivo mikroturbíny Turbec T100 syntetický plyn produkovaný 

pyrolýzou odpadu z dřevařského průmyslu, který má obsah methanu 21 %. Matematický model 

srovnává jeho vliv na pokles elektrické účinnosti MT s případem, ve kterém je jako palivo 

použit zemní plyn (91,2 % CH4). Studie navíc v obou případech používá pro zvýšení účinnosti 

MT metodu vstřikování páry (steam injection)3. Výsledky zobrazuje Tab. 2. [40] 

Tab. 2: Elektrická účinnost v závislosti na použitém palivu a výkonu mikroturbíny [40] 

El. výkon 

Palivo 

Elektrická účinnost 

60 kW 80 kW 100 kW 

ZP 27,7 % 28,8 % 28,6 % 

SG 23,2 % 25,1 % 26,7 % 

ZP + pára 20 g/s - 29,1 % 29,3 % 

SG + pára 20 g/s 22,8 % 24,8 % 26,1 % 

Výzkumná studie na zařízení spalující kapalné palivo 

Kromě různých druhů plynných paliv jsou mikroturbíny schopné pracovat také s kapalnými 

palivy. S malými konstrukčními modifikacemi za využití CFD4 analýzy proběhlo testování MT 

poháněné palivem skládajícím se v různém poměru z rostlinného oleje a nafty. Výsledky byly 

srovnány jednak s provozem MT čistě na naftu, tak s parametry získanými při provozu 

klasických naftových motorů. Prokázalo se, že s přidáváním rostlinného oleje do nafty se 

zvyšuje objem spotřebovaného paliva, což odpovídá poklesu hodnoty výhřevnosti dané směsi 

a výsledný výkon se téměř nemění. Oproti čisté naftě byly při spalování této směsi nižší emise 

CO2. Emise oxidů dusíku NOx při spalování čistého rostlinného oleje dosáhly o něco vyšší 

hodnoty, než tomu bylo při spalování nafty, ale stále byly výrazně nižší než u klasických 

dieselových motorů. [41] 

 

3 Pára je v popsané studii vstřikována proti proudu plynu s tlakem 600 kPa a přehřátím 100 °C, udáván je její 

hmotnostní tok �̇� [g/s]. 

4 Computational fluid dynamics (výpočtová dynamika tekutin) 
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3.2 Zhodnocení vlivů 

Existuje celá řada proměnných, které ovlivňují účinnost mikroturbíny. Jsou jimi například 

teplota spalin, kompresní poměr nebo parametry paliva. Většinu těchto faktorů nejsme 

v laboratoři schopni ovlivnit, tudíž se jimi tato práce nezabývá. Příloha 1 znázorňuje 

procentuální velikost vlivu některých těchto dalších veličin na účinnost MT [26].  

Z rešerše plyne, že faktorem, který velmi výrazně ovlivňuje výkon MT, je hodnota teploty 

nasávaného vzduchu. Optimální teplota pro provoz turbíny je obecně méně než 15 °C. Při 

vyšších teplotách výkon velmi rychle klesá. Na druhou stranu je možné tuto veličinu jednoduše 

ovlivnit, jak pro účely experimentálního měření, tak především pro reálný provoz. Ideálním 

řešením v oblastech s nízkými průměrnými ročními teplotami je umístění přívodu vzduchu do 

venkovního prostředí. V některých konkrétních případech by toto řešení mohlo znamenat, že 

se zvýší vlhkost vzduchu oproti vlhkosti uvnitř budovy. Zvyšující se relativní vlhkost vzduchu 

sice zhoršuje elektrickou účinnost MT, ale tento vliv je oproti změně teploty velmi malý.  

Elektrickou účinnost MT ovlivňuje volba druhu paliva, přičemž lze vybírat z řady možností. 

Kromě dosažené míry elektrické účinnosti, je třeba zohlednit také cenu a dostupnost 

konkrétního paliva. Nejúčinnějším palivem je zemní plyn, jehož parametry závisí na ložisku 

těžby, a tedy i na dodavateli. Odběratel tyto vlastnosti nijak neovlivní. V praktických aplikacích 

lze vlastní levný zdroj plynu s menším obsahem CH4 (např. plyn ze skládek komunálního 

odpadu nebo z čistíren odpadních vod), smíchat se ZP. Vznikne tak palivo, se kterým je 

dosahováno vyšší elektrické účinnosti.  

Dalším faktorem, který naopak reálně ovlivnit nelze, je okolní tlak. Jeho hodnota závisí nepřímo 

úměrně na nadmořské výšce. Tento vliv na elektrickou účinnost zařízení je většinou 

v praktických aplikacích zanedbatelný. Na druhou stranu by zde mohla převážit skutečnost, že 

s rostoucí nadmořskou výškou klesá teplota okolního vzduchu, což by mělo mít na výkon MT 

pozitivní vliv. 

Poslední diskutovanou veličinou, která teoreticky ovlivňuje elektrickou účinnost mikroturbíny, 

je relativní vlhkost vzduchu. S rostoucím relativním množstvím vodní páry v objemu vzduchu 

elektrická účinnost MT klesá. Tento vliv na elektrickou účinnost zařízení je ovšem nepatrný 

a nemá tak většinou význam se pokoušet hodnotu relativní vlhkosti uměle snižovat. 

Tyto dílčí závěry potvrdil tým italských vědců, jejichž studie jsou zmíněny v kapitole 3.1.1 této 

práce. Rozhodli se aplikovat na svá experimentálně naměřená data metodu umělých 

neuronových sítí (ANN)5, která pomohla doplnit mezery a okrajové části grafů pozorovaných 

závislostí. Vzhledem k povaze vstupních dat nepopisují získané výstupy ANN chování jednoho 

stroje v kontrolovaných zkušebních podmínkách, nýbrž jsou reprezentativní pro celou třídu 

mikroturbín T100. Porovnání vlivů okolní teploty, tlaku a relativní vlhkosti vzduchu na 

elektrický výkon MT je přehledně zobrazeno na Obr. 12 a Obr. 13. [42]  

 

5 ANN - Metoda umělých neuronových sítí je založena na souboru propojených jednotek, umělých neuronů 

(matematických funkcí), které zpracovávají signály a komunikují s jinými jednotkami. Metoda se vyznačuje 

vysokým stupněm paralelních přenosových impulzů, schopností generalizovat jevy, přizpůsobením se měnícím se 

podmínkám bez nutnosti programování. ANN jsou nejvhodnější k identifikaci vzorů a trendů v datech. [54] 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neuron
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Obr. 12: a) Vliv okolní teploty na výkon MT T100 pro různé hodnoty tlaku, b) závislost okolního tlaku na výkonu 

MT pro určité hodnoty relativní vlhkosti [42] 

    

Obr. 13: a) Vliv relativní vlhkosti na výkon MT T100 pro různé hodnoty tlaku, b) vztah elektrické účinnosti 

a výkonu MT v závislosti na okolní teplotě [42] 

Další vlivy 

Významný podíl na výsledné hodnotě elektrické i celkové účinnosti zařízení má také 

procentuální zatížení mikroturbíny. Většina mikroturbín je dimenzována tak, aby měla nejvyšší 

účinnost při plném zatížení. Provozem zařízení pouze při částečném zatížení, jeho účinnost 

rapidně klesá, což demonstrují např. předešlé grafy na Obr. 10a, Obr. 11 a Obr. 13b. [22] 

Dále je známým faktem, že elektrická účinnost zařízení roste se jmenovitým výkonem. Větší 

mikroturbíny proto dosahují vyšší elektrické účinnosti viz např. Obr. 9 nebo Tab. 3. [22] 

Tab. 3: Elektrická účinnost vybraných modelů MT Capstone při ISO podmínkách pro vysokotlaký ZP [8] 

Model Výkon Elektrická účinnost 

C30 30 kW 26 % 

C65 65 kW 29 % 

C200S 200 kW 33 % 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI 

PLYNOVÉ MIKROTURBÍNY 

Důležitým cílem této práce je ověření provozních parametrů plynové mikroturbíny Capstone 

C30 v Laboratoři energeticky náročných procesů na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.  

4.1 NETME Centre a Laboratoř energeticky náročných procesů 

NETME Centre neboli Centrum nových technologií pro strojírenství je regionální výzkumné 

a vývojové centrum věnující se akademickému i smluvnímu výzkumu v ČR i v zahraničí. Tento 

projekt staví na kvalitním vědeckém zázemí Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně a byl financován především z fondů EU a MŠMT. [43] 

NETME centrum se dělí do pěti divizí, přičemž jednou z nich je Divize energetiky, procesů 

a ekologie, pod kterou patří Laboratoř energeticky náročných procesů (LENP). Tato laboratoř, 

která byla spuštěna v roce 2013, je za účelem testování vybavena širokým spektrem domácích 

a průmyslových spotřebičů. Výzkumný tým se zde zabývá efektivním využíváním zdrojů 

v průmyslových procesech. Pro zlepšení účinnosti různých výrobních procesů a snížení 

provozních nákladů se využívají konkrétní úsporná opatření, dosažená zvýšením úrovně 

automatizace nebo pomocí organizačních a optimalizačních opatření. [43] 

Zařízení, která lze v laboratoři testovat jsou například pračky, sušičky, myčky, odparky a různé 

reaktory. Laboratoř disponuje univerzální infrastrukturou, která umožňuje testovat i další 

zařízení a spotřebiče. Pozornost je věnována také sekundárním zařízením, jako jsou úpravny 

vody, automatické dávkovače, výměníky a zásobníky tepla, tepelná čerpadla, kogenerační 

jednotky aj. [43] 

4.2 Plynová mikroturbína Capstone C30 

Laboratoř energeticky náročných procesů je vybavena plynovou mikroturbínou Capstone C30, 

která spaluje zemní plyn. Jedním z projektů prováděných v LENP na této MT je např. 

optimalizování prádelenského procesu, při kterém se využívá tepelná energie obsažená 

v odpadních spalinách MT k sušení prádla v sušičkách. Na Obr. 14 je fotografie tohoto 

systému. Základní katalogové parametry MT C30 udávané výrobcem jsou shrnuty v Tab. 4. [8] 

 

Obr. 14: Mikroturbína Capstone C30 (vlevo) a sušič Primus DX55 v LENP na VUT v Brně [22] 
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Tab. 4: Parametry MT C30 dle katalogového listu výrobce [8] 

Vlastnost Hodnota 

Elektrický výkon  
vysokotlaký6 ZP 30 (+0/–1) kW 

nízkotlaký ZP 28 (+0/–1) kW 

Elektrická účinnost 
vysokotlaký ZP 26 (±2) % 

nízkotlaký ZP 25 (±2) % 

Kombinovaná účinnost až 90 % 

Rozměry (šířka x výška x hloubka) (0,76 x 1,79 x 1,52) m 

Hmotnost  405 kg 

Hmotnostní průtok spalin 0,31 kg/s 

Teplota spalin 275 °C 

4.2.1 Provoz plynové mikroturbíny 

Princip funkce MT je popsán v kapitole 2.1 a popis nejdůležitějších komponent v kapitole 2.2 

této práce. Za účelem měření potřebných parametrů je laboratoř vybavena různými měřiči 

a samotná mikroturbína je osazena snímači podle Obr. 15. Pro měření tlaku zemního plynu 

v přípojce plynového potrubí slouží tlakoměr (1), zároveň je k potrubí připojen plynoměr (2). 

V elektrickém rozvaděči je umístěn analyzátor (3), který zaznamenává výkon. Snímač teploty 

Pt 1000 (4) měří teplotu spalin na výstupu z mikroturbíny. Pro výpočet rychlosti spalin slouží 

hodnota tlakové diference, kterou snímá Prandtlova trubice (5). Její součástí je i termistor, který 

zobrazuje pouze informativní hodnotu teploty. Zařízení Infralit slouží k analýze spalin. Další 

hodnoty jsou měřeny pomocí snímačů instalovaných v rámci samotné MT. Podle speciálních 

požadavků vyplývajících z cílů konkrétních vědeckých výzkumů lze k zařízení připojit různé 

další snímače a měřiče. [44]  

  

Obr. 15: Schéma mikroturbíny s rozmístěnými snímači [44] 

 

6 V anglicky psaných dokumentech se rozlišuje HPNG (high pressure natural gas) o minimálním tlaku přibližně 

1,3 MPa a LPNG (low pressure natural gas) [55]. V české přenosové soustavě existuje jemnější dělení: nízký 

tlak (NTL) do 5 kPa; střední tlak (STL) až 0,4 MPa; vysoký tlak (VTL) do 4 MPa a velmi vysoký tlak (VVTL) 

nad 4 MPa až do 10 MPa [56]. 
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Jako primární platforma pro základní ovládání mikroturbíny slouží panel umístěný přímo na 

zařízení. K pokročilejšímu nastavení a zaznamenávání dat se využívá výrobcem dodávaný 

počítačový software s názvem Capstone Remote Monitoring (CRM). Obsluha nastaví 

požadovaný elektrický výkon zařízení a řídicí systém turbíny zajistí samotný chod včetně 

archivace naměřených hodnot vybraných veličin (např. výstupní výkon, otáčky, výstupní 

teplota spalin). [45] 

Turbína část vyrobené energie využije na pokrytí vlastní spotřeby. Tento rozdíl mezi 

generovaným výkonem měřeným bezprostředně za turbínou a výstupním výkonem ze zařízení 

do elektrické sítě je patrný na Obr. 16. [46] 

 

Obr. 16: Rozdíl generovaného a výstupního elektrického výkonu z mikroturbíny [46] 

Významnou část vlastní spotřeby elektrické energie představuje především elektronická 

převodovka a plynový kompresor. Rychlost otáček hřídele při maximálním výkonu dosahuje 

podle katalogu hodnoty 96 000 ot/min. Generátor tedy vyrábí elektrický proud o frekvenci 

1600 Hz, který se pomocí elektronické převodovky, skládající se z usměrňovače a střídače, 

s účinností 95 % mění na frekvenci 50 Hz. Plynový kompresor stlačuje přiváděné palivo, 

v tomto případě zemní plyn, který má v místní soustavě přetlak zhruba 2 kPa7, na výrobcem 

požadovanou hodnotu přibližně 0,4 MPa8. [44] 

Náběh mikroturbíny trvá v řádu minut. Je vhodné komponenty zařízení zahřívat postupně, proto 

se výkon zvedá postupně po (5–10) kW. Měřené hodnoty se ustálí za zhruba 30 minut provozu 

od nastavení požadovaného výkonu. Obdobně je doporučeno MT před vypnutím zchladit 

provozem na nízký výstupní výkon. [44] 

 

7 Hodnota 2 kPa odpovídá reálným měřením tlaku zemního plynu na vstupu do MT C30 v LENP. 

8 Plynový kompresor stlačuje palivo podle oficiálních informací výrobce o MT C30 na přetlak (379–413) kPa [8]. 

Často citovaný český zdroj udává obecnou hodnotu přetlaku paliva pro mikroturbíny (0,4–0,8) MPa [4]. 
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4.3 Elektrická účinnost mikroturbíny 

Teoretický výpočet maximálního výkonu MT 

Výrobce udává hodnotu jmenovitého maximálního výkonu (odpovídá nominálnímu výkonu) 

mikroturbíny C30 v ISO podmínkách pro vysokotlaký přívod ZP 30 kW. Zároveň přikládá 

soubor tabulek, ze kterých je možné určit teoretický maximální výstupní výkon zařízení 

v konkrétních zatěžujících okolních podmínkách daného provozu. [24] 

Laboratoř se nachází v nadmořské výšce zhruba 300 m, průměrná teplota místnosti se pohybuje 

kolem 22,6 °C a přívod paliva je nízkotlaký9. Dle rovnice (1) by mělo být možné dosáhnout na 

mikroturbíně v LENP maximálního teoretického výstupního výkonu 𝑃𝑣ý𝑠𝑡.𝑡𝑒𝑜𝑟.𝑚𝑎𝑥 = 24,6 𝑘𝑊.  

𝑃𝑣ý𝑠𝑡.𝑡𝑒𝑜𝑟. = (𝑃𝑇 ∙ 𝑋) − 𝑘 (1) 

Kde: 

𝑃𝑣ý𝑠𝑡.𝑡𝑒𝑜𝑟. teoretický výstupní výkon MT v zatěžujících podmínkách [kW] 

𝑃𝑇  výkon MT v závislosti na okolní teplotě (pro 𝑃𝑣ý𝑠𝑡.𝑡𝑒𝑜𝑟.𝑚𝑎𝑥 je 𝑃𝑇 = 28,2 𝑘𝑊) [24] [kW] 

𝑋  koeficient ztrát vlivem snížení okolního tlaku (ve 300 m. n. m. je 𝑋 = 0,96) [24] [–] 

𝑘  vlastní spotřeba palivového kompresoru podle tlaku paliva (𝑘 = 2,6 𝑘𝑊) [24] [–] 

Určení elektrické účinnosti z experimentálních dat [47] 

Z naměřených hodnot se pro stanovený výkon vybere ustálený interval, ve kterém se určí 

průměrný atmosférický tlak v laboratoři, průměrný přetlak zemního plynu a jeho teplota. Dále 

se z plynoměru odečte počáteční a koncový stav spotřeby ZP v daném časovém úseku. Podle 

rovnice (2) se určí objemový tok plynu, který je nutno přepočítat na normální fyzikální 

podmínky (NFP) stavovou rovnicí (3).  

�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑡
 (2) 

(𝑝𝑎𝑡𝑚 + 𝑝𝑝ř𝑒𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑍𝑃) ∙ �̇�𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑇𝑍𝑃
=

𝑝𝐼𝑆𝑂 ∙ �̇�𝑁𝐹𝑃

𝑇𝐼𝑆𝑂
 

(3) 

 

Kde:

�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙 skutečný objemový tok [m3/s] 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 objem spotřebovaného plynu [m3] 

𝑡 čas ustáleného intervalu [s] 

𝑝𝑎𝑡𝑚 atmosférický tlak v laboratoři [Pa] 

𝑝𝑝ř𝑒𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑍𝑃 přetlak zemního plynu v potrubí [Pa] 

𝑇𝑍𝑃 teplota zemního plynu [K] 

𝑝𝐼𝑆𝑂 atmosférický tlak dle ISO [Pa] 

𝑇𝐼𝑆𝑂 teplota dle ISO [K] 

�̇�𝑁𝐹𝑃 objemový tok za NFP [m3/s] 

 

Příkon mikroturbíny se spočítá podle rovnice (4). Hodnota energie obsažené v palivu nutná pro 

výpočet příkonu je udávána dodavatelem pro plyn za NFP. 

𝑃𝑃 = �̇�𝑁𝐹𝑃 ∙ 𝐿𝐻𝑉 (4) 

Kde: 

𝑃𝑃 příkon mikroturbíny [W] 

 

9 Výrobce udává pro model C30, který stlačuje nízkotlaké palivo o přetlaku 1 kPa, příkon 2,6 kW. Na kompresi 

středotlakého paliva o přetlaku 34 kPa odebere kompresor mikroturbíně výkon 2 kW. [24] 

𝐿𝐻𝑉 výhřevnost  [J/m3] 
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Energii paliva je možné popsat dvěma veličinami [48]:  

Výhřevnost (anglicky LHV) je množství energie uvolněné při dokonalém spálení 

jednotkového množství paliva, přičemž vodní pára obsažená v palivu nekondenzuje.  

Spalné teplo (anglicky HHV) představuje množství energie uvolněné při dokonalém spálení 

jednotkového množství paliva za předpokladu, že veškerá vodní pára z paliva zkondenzuje. 

Hodnota spalného tepla je tím pádem vyšší o výparné teplo vody.  

Elektrická účinnost se určí z výstupního výkonu mikroturbíny změřeného přímo analyzátorem 

(viz Obr. 15) podle rovnice (5). 

𝜂𝑒𝑙 =
𝑃𝑣ý𝑠𝑡.𝑒𝑥𝑝.

𝑃𝑃
∙ 100 (5) 

Kde: 
𝜂𝑒𝑙 elektrická účinnost [%]  𝑃𝑣ý𝑠𝑡.𝑒𝑥𝑝. změřený výstupní výkon MT [W] 

4.4 Zpracování dat a výsledky 

Z důvodu aktuální epidemiologické situace nebylo možné v laboratoři uskutečnit nová měření. 

Na druhou stranu tak mohlo být více pracováno s archivními daty a s databází laboratoře. 

Následující výsledky byly zpracovány z pěti archivních měření na mikroturbíně C30 v LENP 

realizovaných v letech 2014–2017 v rámci čtyř závěrečných prací studentů FSI VUT v Brně. 

Tab. 5 shrnuje základní informace o experimentech autorů a jejich závěrečných pracích. 

Tab. 5: Přehled informací o zdrojích archivních dat 

Sesbíraná archivní data byla zanalyzována a požadované hodnoty znovu přepočítány 

programem MS Excel. Příloha 3 shrnuje konkrétní data od jednotlivých autorů, která byla 

použita pro následující vyhodnocení.  

 

10Bakalářská práce (BP) nebo diplomová práce (DP) 

Autor 

měření 

Datum 

měření 
Název, druh10 a hlavní cíl práce Zdroj 

Horník 

Jan 
5. 3. 2014 

Studie provozu plynové MT, BP 

cíl: využití MT v provozu průmyslového praní 

prádla, určení celkové účinnosti MT 

[47] 

Vilda 

Dalibor  
5. 8. 2014 

Systém pro využití tepla spalin plynové MT, DP 

cíl: určení vstupních parametrů pro tepelně-

hydraulický výpočet tepelných výměníků 

[44] 

Slovák 

Rostislav 

17. 3. 2016 

Účinnost plynových mikroturbín, BP 

cíl: teoretické a experimentální určení účinnosti 

plynové MT 

[46] 

8. 11. 2017 

13. 12. 2017 

Technicko-ekonomické hodnocení systému pro využití 

odpadního tepla z plynové MT, DP 

cíl: tvorba bilančního modelu kogeneračního 

systému, porovnání s naměřenými daty 

[49] 
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Závislost výkonu a elektrické účinnosti mikroturbíny C30 na okolní teplotě 

V grafu na Obr. 17 data vycházející z měření při maximálním jmenovitém výkonu (𝑃𝑗𝑚.  𝑚𝑎𝑥 =

30 𝑘𝑊) kopírují lineárně klesající závislost odpovídající teoretickému předpokladu. Měření 

výstupního výkonu při nižších jmenovitých výkonech vykazují konstantní závislost na okolní 

teplotě. 

Nejvyšší výstupní výkon z dat analyzovaných v této práci byl změřen Vildou [44]. Při okolní 

teplotě 𝑇𝑎𝑚𝑏 = 21,87 °𝐶 a 𝑃𝑗𝑚.  𝑚𝑎𝑥 = 30 𝑘𝑊 dosáhla MT hodnoty 𝑃𝑣ý𝑠𝑡.𝑒𝑥𝑝. = 23,33 𝑘𝑊. Naopak 

nejnižší výstupní výkon (při stejném jmenovitém výkonu) naměřil Slovák [49]. Při teplotě 

𝑇𝑎𝑚𝑏 = 23,73 °𝐶 byl 𝑃𝑣ý𝑠𝑡.𝑒𝑥𝑝. = 22 𝑘𝑊. 

 

Obr. 17: Experimentální data z archivních měření – závislost výstupního výkonu MT na okolní teplotě 

Data ze všech citovaných měření dokazují, že s narůstajícím výkonem MT roste i její elektrická 

účinnost ve shodě s rešerší, viz Obr. 18. 

 

Obr. 18: Experimentální data z archivních měření - závislost elektrické účinnosti na výstupním výkonu MT 

0

5

10

15

20

25

21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5

V
ýs

tu
p

n
í v

ýk
o

n
[k

W
]

Okolní teplota [°C]

5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW

Jmenovitý výkon:

10

12

14

16

18

20

22

0 5 10 15 20 25

El
ek

tr
ic

ká
 ú

či
n

n
o

st
 [

%
]

Výstupní výkon [kW]



Analýza faktorů ovlivňujících provoz plynové mikroturbíny Bakalářská práce 

30 

Rozdíl mezi teoretickým a reálným výstupním výkonem 

Podle rovnice (1) byly určeny teoretické výkony MT v zatěžujících podmínkách odpovídajících 

těm v laboratoři během analyzovaných měření. Jednotlivé hodnoty, které byly do rovnice (1) 

dosazeny, byly získány lineární interpolací z dostupných dat výrobce (výstupní výkon 

odpovídající okolní teplotě 𝑃𝑇 a stejně tak koeficient ztrát vlivem nadmořské výšky 𝑋 mají 

v daných mezích lineární průběh). Graf na Obr. 19 srovnává rozdíl mezi výstupními výkony 

změřenými v laboratoři a teoretickými výkony v odpovídajících zatěžujících podmínkách 

vypočítaných podle rovnice (1) pro dané hodnoty okolní teploty. 

Tabulkové vypočítané hodnoty jsou oproti změřeným průměrně o 1,8 kW vyšší. Absolutní 

rozdíl nejvyššího a nejnižšího výstupního výkonu je u teoretických hodnot 0,65 kW, kdežto pro 

experimentální data rozdíl dosahuje 1,33 kW. Okolní teplota má v daném rozmezí podle 

výsledků vyplývajících z tohoto grafu na výstupní výkon MT větší vliv, než předpovídá 

výpočet. 

 

Obr. 19: Srovnání teoretického experimentálního výstupního výkonu pro 𝑃𝑗𝑚.  𝑚𝑎𝑥 = 30 𝑘𝑊 

Rozdílné přístupy při výpočtu příkonu paliva 

Technická zpráva firmy Capstone předpokládá, že hodnoty spalného tepla a výhřevnosti 

zemního plynu jsou totožné. Navzdory této poznámce uvádí Capstone většinu parametrů MT 

pro LHV [24]. Také velká část vědeckých výzkumů počítá s výhřevností paliva, včetně v této 

práci několikrát citované rozsáhlé studie MT T100 na italské Polytechnické univerzitě 

v Marche [29]. Podle webového portálu GasNet [50], na kterém je zpřístupněný archiv 

naměřených dat spalného tepla a kvality ZP na většině území ČR, je poměr LHV a HHV roven 

0,9.  

Graf na Obr. 20 demonstruje rozdíl těchto dvou poměrů pomocí závislosti elektrické účinnosti 

na výstupním výkonu MT. Data Slováka [46], který určoval elektrickou účinnost mikroturbíny 

shodně s přístupem Capstone, tedy s hodnotami HHV, byla znovu zanalyzována za využití 

hodnot LHV získaných na stránce GasNet [50] pro daný den experimentu. Rozdíl zhruba 2 % 

mezi elektrickými účinnostmi v grafu odpovídá převrácené hodnotě poměru 0,9. 

Při určení elektrické účinnosti pomocí výhřevnosti, dosáhla ve zkoumaném experimentu její 

nejvyšší hodnota 20,89 %. Maximální elektrické účinnosti 18,8 % zde bylo dosaženo výpočtem 

za využití spalného tepla. Mikroturbína pracovala s maximálním výstupním výkonem 

23,18 kW. 
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Obr. 20: Rozdílná elektrická účinnost při použití hodnot HHV a LHV 

Tepelná účinnost mikroturbíny 

Téměř všechna experimentální měření na MT se kromě zjištění hodnoty elektrické účinnosti 

zaměřují i na určení tepelné a celkové (neboli kombinované) účinnosti zařízení. Detailní postup 

je popsán v práci Horníka [47] nebo Slováka [46], který navíc rozlišuje postup přímý (pomocí 

rychlosti spalin, viz dále) a nepřímý (podle koncentrace kyslíku ve spalinách a složení ZP). 

Tepelná účinnost se určí podle rovnice (6). Celková účinnost 𝜂𝑐 je potom součtem účinnosti 

elektrické 𝜂𝑒𝑙 a tepelné 𝜂𝑡𝑒𝑝. Přičemž teplo ve spalinách se získá podle rovnice (7). 

𝜂𝑡𝑒𝑝 =
𝑄𝑠𝑝

𝑃𝑃
∙ 100 (6) 

𝑄𝑠𝑝 = �̇�𝑠𝑝 ∙ 𝑐𝑠𝑝 ∙ (𝑇𝑠𝑝 − 𝑇𝑅𝐵) (7) 

Kde:

𝜂𝑡𝑒𝑝 tepelná účinnost  [%] 

𝑄𝑠𝑝 teplo obsažené ve spalinách  [kW] 

 𝑃𝑃 příkon zařízení [kW] 

 𝑇𝑠𝑝 teplota spalin  [°C] 

𝑐𝑠𝑝 měrná teplená kapacita spalin ZP [
𝐽

𝑚𝑜𝑙∙𝐾
]  

�̇�𝑠𝑝 hmotnostní tok spalin (získaný z průřezu potrubí, hustoty spalin a rychlosti proudění) [kg/s] 

𝑇𝑅𝐵 teplota nad rosným bodem spalin (teplota, na kterou se spaliny ochladí) [°C] 

Vzhledem k proměnným okolním a vstupním podmínkám mezi citovanými měřeními jsou 

rozdílné i v nich udávané maximální hodnoty tepelné účinnosti, viz Tab. 6. Uvedené hodnoty 

nebyly v rámci této práce podrobeny analýze, ani z nich nebudou vyvozeny žádné závěry. 

Tab. 6: Maximální tepelné účinnosti určené autory z jejich experimentů 

Autor práce Zdroj Tepelná účinnost [%] 

Vilda [44] 63,7 

Slovák (2016) [46] 67,9 

Slovák (2017) [49] 68 

4.5 Diskuze 

Příloha 4 shrnuje jednotlivé hodnoty elektrické účinnosti, jmenovitého výkonu a okolní teploty 

od všech citovaných autorů pro změřené hodnoty 𝑃𝑣ý𝑠𝑡.𝑒𝑥𝑝.. Barevně jsou odlišeny maximální 

(červeně) a minimální (oranžově) hodnoty jednotlivých veličin. V ideálním případě by měla 
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korespondovat nejvyšší hodnota teploty s nejnižší hodnotou elektrické účinnosti a naopak. 

S rostoucí hodnotou 𝑃𝑗𝑚. se data této skutečnosti přibližují. Vzhledem k velkému vlivu 𝑇𝑍𝑃 

a LHV (popsanému níže) na výslednou hodnotu elektrické účinnosti není její grafická závislost 

na okolní teplotě 𝑇𝑎𝑚𝑏 vytvořená z analyzovaných dat vypovídající.  

V grafu na Obr. 17 jsou závislosti pro řady o 𝑃𝑗𝑚. = (5 − 20) 𝑘𝑊 konstantní. Mikroturbína je 

v těchto případech schopná udržovat stálou, obsluhou nastavenou, hodnotu výstupního výkonu 

nehledě na rostoucí okolní teplotu. Se zvyšující se teplotou ale roste spotřeba paliva a klesá 

elektrická účinnost MT. Pokud je nastaven jmenovitý výkon na maximální možnou hodnotu, 

jako je tomu v grafu v případě řady 𝑃𝑗𝑚. = 30 𝑘𝑊, zařízení již nedokáže požadované hodnoty 

dosáhnout ani při zvýšení spotřeby paliva. V takovém stavu začne být patrný vliv okolní 

teploty, s jejímž růstem 𝑃𝑣ý𝑠𝑡.𝑒𝑥𝑝. lineárně klesá jako je tomu na Obr. 17. 

Rozdíl teoretických a naměřených hodnot  

Ve většině případů si zcela neodpovídají hodnoty určené teoreticky s hodnotami změřenými 

v laboratoři. Tento rozdíl je dobře patrný např. v grafu na Obr. 19. Teoretický výpočet v rovnici 

(1) nebere v potaz relativní vlhkost vzduchu, která by ale podle rešerše měla mít na výslednou 

hodnotu výstupního výkonu zanedbatelný vliv. Okolní tlak v laboratoři vzhledem k nadmořské 

výšce by měl být podle tabulky od firmy Capstone, ze které vychází rovnice (1), roven 

97,77 kPa [24]. V téměř všech analyzovaných měřeních hodnota okolního tlaku dosahovala 

98 kPa, někdy překročila i 99 kPa. To odpovídá vyšší hodnotě koeficientu 𝑋 z rovnice (1), tudíž 

by tato skutečnost měla naopak výstupní výkon mírně zvyšovat. Vzorec (1) počítá s přetlakem 

ZP 1 kPa, kdežto reálně je přetlak v potrubí kolem 2 kPa. Opět by tedy měly být ztráty nižší, 

než přepokládá výrobce. Vlil na rozdíl mezi 𝑃𝑣ý𝑠𝑡.𝑡𝑒𝑜𝑟. a 𝑃𝑣ý𝑠𝑡.𝑒𝑥𝑝. mohou mít nejspíš další 

parametry, které do výpočtu zahrnuty nejsou (např. 𝑇𝑍𝑃 nebo LHV).  

V grafu na Obr. 19 hodnota experimentálního výstupního výkonu  𝑃𝑣ý𝑠𝑡.𝑒𝑥𝑝. = 22,92 𝑘𝑊 pro 

okolní teplotu  𝑇𝑎𝑚𝑏 = 21,97 °𝐶 (druhý bod zleva) zcela neodpovídá lineárně klesajícímu 

trendu. Tato hodnota pochází z měření Vildy [44], které se od ostatních analyzovaných dat liší 

především vysokou hodnotou relativní vlhkosti v laboratoři. Tato skutečnost může být 

například důsledkem charakteru měření odpovídajícímu cílům autorovy práce. Průměrná 

relativní vlhkost v laboratoři během realizace zmíněného experimentu byla 59,54 %. Ve všech 

zbývajících dotčených pracích dosahuje změřená relativní vlhkost výrazně nižších hodnot, 

zhruba (14–25) %, což už může znamenat měřitelný rozdíl. 

Vliv teploty zemního plynu 

Rozdíl okolní teploty v jednotlivých měřeních cca 3 °C nebyl vzhledem k ostatním proměnným 

parametrům dostatečný k prokázání nepřímé úměry závislosti elektrické účinnosti na okolní 

teplotě. Velký vliv na neprůkaznost dat mohla mít například teplota ZP. Vilda [44] a Slovák 

(2016) [46] udávají jednu konstantní hodnotu teploty zemního plynu 𝑇𝑍𝑃 = 15 °𝐶, Horník [47] 

potom 𝑇𝑍𝑃 = 12,5 °𝐶. Bohužel ani jeden z nich během svého měření hodnotu aktuální teploty 

ZP nezaznamenávali a ve výpočtech nejspíše uvedli teoretickou hodnotu zjištěnou 

z neuvedeného zdroje, případně odečetli jednu hodnotu teploty v náhodný okamžik během 

měření, se kterou dále pracovali. Slovák (2017) [49] při posledním měření teplotu ZP 

zaznamenával, průměrně byla 𝑇𝑍𝑃 = 24,3 °𝐶. Téměř konstantní teplotu 𝑇𝑍𝑃 = 21,35 °𝐶 během 

celého měření získal dne Buřil [51]. Ve své práci se zabývá odlišným tématem, a proto data 

z jeho měření nebyla vhodná pro analýzu v této práci. Nicméně obě měření probíhala v zimě a 

ze začátku jara a v obou případech se 𝑇𝑍𝑃 od 𝑇𝑎𝑚𝑏 nelišila o více než 1 °C. Venkovní teplota 

přitom v daných dnech dosahovala výrazně nižších hodnot [52]. Nabízí se tedy vysvětlení, že 
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ZP se v přívodním potrubí ohřívá až na teplotu v laboratoři 𝑇𝑎𝑚𝑏. Pro potvrzení této domněnky 

by bylo nutné získat technickou dokumentaci objektu NETME centra a prověřit umístění 

a délku potrubí ve vnitřní části budovy. 

Následující srovnání více než skutečný vliv parametrů ilustruje, jakým způsobem výslednou 

elektrickou účinnost ovlivňuje zjednodušení nebo průměrování některých měřených veličin. 

Rovnice (8) vznikne dosazením rovnic (3) a (4) do rovnice (5).  

𝜂𝑒𝑙 =
𝑃𝑣ý𝑠𝑡.𝑒𝑥𝑝.

(𝑝𝑎𝑡𝑚+𝑝𝑝ř𝑒𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑍𝑃)∙�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙∙𝑇𝐼𝑆𝑂

𝑇𝑍𝑃∙𝑝𝐼𝑆𝑂
∙ 𝐿𝐻𝑉

∙ 100 
(8) 

Z rovnice (8) vyplývá, že dosazená (zvolená) hodnota 𝑇𝑍𝑃 určuje přímo úměrně výslednou 

hodnotu elektrické účinnosti. Proto dosahuje v grafu na Obr. 21 nejvyšší elektrické účinnosti 

měření Slovák [49] s nejvyšší uvedenou 𝑇𝑍𝑃 a naopak hodnoty z měření Vildy [44] mají 

nejnižší elektrickou účinnost, což koresponduje s nejnižší uvažovanou 𝑇𝑍𝑃 v dané práci. 

Důležitý je fakt že v některých z těchto prací pravděpodobně není hodnota 𝑇𝑍𝑃 změřena, ale 

zvolena. Změřená hodnota výstupního výkonu je tedy nějakým způsobem ovlivněna teplotou 

ZP, ale z něj určená elektrická účinnost již nemusí odpovídat skutečnosti, pokud byla do 

výpočtu zahrnuta nereálná 𝑇𝑍𝑃. 

Pro dokreslení vlivu nesprávně určené teploty zemního plynu na elektrickou účinnost zařízení 

byla data Slováka [49] přepočítána s hodnotou referenční teploty ZP převzatou z měření Buřila 

[51], viz Obr. 21. Nárůst teploty ZP o 3 °C v tomto případě znamená zvýšení elektrické 

účinnosti zhruba o 0,22 %, což je v rozporu s poznatky získanými rešerší odborných studií. Je 

tedy do budoucna nezbytné tento vliv hlouběji prozkoumat. 

 

Obr. 21: Elektrická účinnost v závislosti na výstupním výkonu pro různé hodnoty teploty ZP 

Vliv hodnoty výhřevnosti zemního plynu 

Spalné teplo je uváděno na stránkách GasNet [50] pro jednotlivé přípojky jako průměrná 

hodnota z každého dne. Starší práce vycházely z tehdy dostupných dat společnosti RWE11, 

která pravděpodobně poskytovala informace o kvalitě ZP jiným způsobem. Data, se kterými 

 

11 Společnost RWE se v současnosti jmenuje Innogy a původní webové stránky s informacemi o ZP již nejsou 

dostupné. 
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autoři počítali ve svých pracích, se proto liší od hodnot použitých v této práci. Pro účely 

srovnání byly výsledné veličiny přepočítány podle aktuálně dostupných archivních dat 

o spalném teple (vynásobené koeficientem 0,9 k získání hodnot LHV) z jednotlivých měřicích 

dnů. Příloha 2 shrnuje konkrétní hodnoty výhřevnosti ze dnů archivních měření. 

Na základě provedené analýzy lze vyslovit závěr, že parametry zemního plynu elektrickou 

účinnost mikroturbíny ovlivňují a je nezbytně nutné znát jejich konkrétní hodnoty, aby byla 

vypočítaná hodnota elektrické účinnosti relevantní. 

4.5.1 Návrh ideálního průběhu experimentu 

Z poznatků získaných během analýzy archivních dat je v této kapitole shrnuto, které veličiny je 

třeba měřit a zaznamenávat, rovněž je popsáno vhodné nastavení okolních podmínek tak, aby 

byla prokázána ideální závislost výstupního výkonu mikroturbíny na okolní teplotě. 

Důležitým předpokladem pro získání vypovídajících a přesných výsledků je dostatečný počet 

zopakovaných měření. Nejprůkaznější by měla být data naměřená při nastaveném maximálním 

jmenovitém výkonu zařízení. Po ustálení výstupní hodnoty výkonu (alespoň 30 minut) je 

vhodné sbírat data po delší časový úsek (řádově desítky minut), z důvodu snížení statistické 

chyby (způsobené například nízkou přesností měřicí stupnice plynoměru), ale ne za cenu 

velkého rozptylu v hodnotách měřených veličin.  

Výslednou elektrickou účinnost významně ovlivňuje hodnota výhřevnosti paliva, která se podle 

dat dodavatele značně liší i mezi po sobě jdoucími dny. Ideální měření by proto měla 

proběhnout ve dnech s velmi podobnou kvalitou zemního plynu. 

Měřicí přístroje v laboratoři a na turbíně by měly v průběhu experimentu zaznamenávat 

následující veličiny:  

• teplotu nasávaného vzduchu 

• teplotu zemního plynu 

• přetlak zemního plynu 

• atmosférický tlak 

• případně relativní vlhkost vzduchu  

Je nutné, aby uvedené veličiny zůstaly během všech provedených měření co nejvíce konstantní. 

Hodnota okolní teploty se mezi jednotlivými experimenty řízeně mění. 

Během jednoho měření by měla být snaha udržet v laboratoři konstantní teplotu. V případě, že 

se budou spaliny dále využívat k sušení nebo ohřívání nějakého média, které se navíc nachází 

poblíž mikroturbíny, bude se zákonitě ohřívat i okolní vzduch. Pro navrhovaný experiment by 

bylo nejvhodnější, kdyby se během něj spaliny vypouštěly do komínu. 

Při dodržení těchto doporučení by mělo být možné experimentálními měřeními v LENP 

prokázat závislost klesající elektrické účinnosti při zvyšování okolní teploty i v rozmezí např. 

5 °C. 
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5 ZÁVĚR  

Cílem této bakalářské práce bylo ověření provozních parametrů plynové mikroturbíny 

a srovnání faktorů, které ovlivňují její elektrickou účinnost se zaměřením na vlastnosti paliva 

a na vliv teploty okolního vzduchu. 

Úvodní kapitola shrnuje technologické poznatky o plynových mikroturbínách. Je zde popsán 

základní princip jejich fungování, konstrukční uspořádání a možnosti využití doplněné o výčet 

nejvýznamnějších modelů na trhu. 

Plynové mikroturbíny jsou poměrně novou a účinnou technologií využívající se především ke 

kombinované výrobě tepelné a elektrické energie. Vzhledem k nízkým jmenovitým výkonům 

mikroturbín (maximálně 400 kW) není pro jejich provoz žádoucí dále výkon a elektrickou 

účinnost snižovat vlivem okolních podmínek. Je důležité toto téma blíže zkoumat, aby na 

základě důkladného popisu jednotlivých vlivů mohly být navrženy optimální technologické 

parametry pro průmyslový provoz zařízení. 

Další část práce se věnuje okolním podmínkám ovlivňujícím elektrickou účinnost mikroturbín, 

především okolní teplotě, složení a typu paliva, atmosférickému tlaku a relativní vlhkosti 

vzduchu. Ideální teplota pro provoz mikroturbíny je nižší než 15 °C, dále s rostoucí teplotou 

výkon zařízení rychle klesá. Konkrétní procentuální pokles závisí na výkonu zařízení. Čím 

menší nominální výkon, tím je vliv okolní teploty výraznější.  

Okolní tlak závisející na nadmořské výšce má na výsledný výkon mikroturbíny poměrně malý 

vliv, který je obecně patrný řádově od desítek až stovek metrů nad hladinou moře. Opět platí 

fakt, že zařízení s nižším výkonem jsou hodnotou okolního tlaku ovlivňovány více. 

Rostoucí relativní vlhkost vzduchu negativně ovlivňující výstupní výkon lze ve většině aplikací 

zanedbat. Při pokojové teplotě odpovídá zvýšení relativní vlhkosti o 30 % poklesu výkonu 

řádově o setiny procenta. Větší zařízení jsou tímto faktorem ovlivňována ještě méně. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje elektrickou účinnost mikroturbíny, je složení paliva. Vysoký 

podíl methanu mají paliva, která dosahují vyšší elektrické účinnosti. Základní charakteristikou 

paliva je výhřevnost, jejíž rostoucí hodnota odpovídá lepší elektrické účinnosti, mnohdy ale 

i vyšší ceně za jednotku paliva. Nižší hodnotu výhřevnosti lze do určité míry kompenzovat 

zvýšením spotřeby paliva. Často bývá volen kompromis v podobě optimálního poměru míšení 

dražšího zemního plynu s dobrou výhřevností a levnějšího méně kvalitního biopaliva.  

Různé metody zvyšující elektrickou účinnost jsou progresivním přístupem, který může vést 

k lepší ekonomické návratnosti kogeneračního zařízení a v důsledku toho k jeho většímu 

rozšíření na poli ekologických zdrojů energie. Jsou jimi například využívání absorpčního 

chladiče, metoda vstřikování páry nebo metoda komprese chladicí páry.  

Praktická část této práce je postavena na základě provedené analýzy dat ze závěrečných prací 

tří studentů, které se zabývaly plynovou mikroturbínou Capstone C30 spalující zemní plyn. 

Byla použita data z pěti experimentů v Laboratoři energeticky náročných procesů NETME 

centra probíhajících mezi léty 2014 a 2019. 

Analýza dat byla zaměřena především na vliv okolní teploty na výstupní výkon a elektrickou 

účinnost zařízení. Výsledky byly srovnány s teoretickými hodnotami udávanými výrobcem 

mikroturbíny. Analýza prokázala snižující se hodnotu výstupního výkonu při zvyšování teploty 
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okolního vzduchu. Nárůst okolní teploty o 1,86 °C znamenal pokles výstupního výkonu 

o 1,33 kW. Všechna měření rovněž potvrdila, že při zvyšování jmenovitého výkonu zařízení 

roste jeho elektrická účinnost. Klesající trend elektrické účinnosti v závislosti na okolní teplotě 

prokázán nebyl vzhledem k velmi rozdílným okolním a počátečním podmínkám mezi 

jednotlivými měřeními a zároveň relativně malým rozptylem teploty okolního vzduchu. Mezi 

tyto rozdíly může patřit především velká odchylka v udávané teplotě zemního plynu a různé 

hodnoty výhřevnosti paliva. V závěru práce byl navržen ideální průběh experimentu, který není 

těmito skutečnostmi výrazně ovlivněn. Důležitými podmínkami k provedení relevantního 

experimentu je dostatečný počet opakovaných měření při maximálním výkonu MT, 

zaznamenávání dat po delší časový úsek, zamezení provozu dalších zařízení v laboratoři 

generujících teplo a pokud možno neměnná hodnota výhřevnosti paliva. Nezbytné je přesné 

měření teploty a přetlaku zemního plynu, okolní teploty, atmosférického tlaku a relativní 

vlhkosti vzduchu. Je také potřeba zajistit, aby byly měřené hodnoty v průběhu všech 

experimentů co nejvíce konstantní. Pouze teplota vzduchu by se měla mezi jednotlivými 

měřeními řízeně měnit. 

I přes všechny negativní okolní vlivy, které snižují výkon mikroturbín, lze očekávat, že 

kogenerační jednotky budou hrát v budoucnu zásadní roli při přechodu na čistší výrobu energie, 

protože převáží jejich pozitivní vlastnosti.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  

Symbol Jednotka Popis 

- obj. % Objemová procenta 

- ot./min Rychlost otáčení 

c J/mol∙K Měrná tepelná kapacita 

k kW Vlastní spotřeba palivového kompresoru podle tlaku paliva 

LHV J/m3 Výhřevnost 

�̇� kg/s Hmotnostní průtok 

Q W Teplo 

𝑞𝐻 J Přivedené teplo 

𝑞𝐶 J Odvedené teplo 

P W Výkon 

p Pa Tlak 

T °C Teplota 

t s Čas 

V m3 Objem 

�̇� m3/s Objemový tok 

X - Koeficient ztrát vlivem snížení okolního tlaku dle nadm. výšky 

v m3/kg Měrný objem 

η % Účinnost 

φ % Relativní vlhkost vzduchu 

 

Zkratka Popis 

ANN Artificial Neural Network (Metoda umělých neuronových sítí) 

B Bioplyn 

BP Bakalářská práce 

CFD Computational fluid dynamics (výpočtová dynamika tekutin) 

CRM Capstone Remote Monitoring 

Č Čerpadlo 

ČR Česká republika 

DP Diplomová práce 

EFGT Externally fired gas turbine (Externě vytápěná plynová turbína) 

EU Evropská unie 

G Generátor  

ISO International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro 

normalizaci) 

JE Jaderná elektrárna 

K Kompresor 

KJ Kogenerační jednotka 

KVET Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla 

LENP Laboratoř energeticky náročných procesů 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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Zkratka Popis 

MT Mikroturbína 

NETME New Technologies for Mechanical Engineering (Nové technolgie pro  

strojírenství) 

NFP Normální fyzikální podmínky 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

S Spalovací komora 

SG Syn gas (syntetický plyn) 

T Turbína 

VŠ Vysoká škola 

VUT Vysoké učení technické v Brně 

ZP Zemní plyn 

  

CH4 Methan 

CO2 Oxid uhličitý 

N2 Dusík 

NOx Oxidy dusíku 

O2 Kyslík 

 

 

Index Význam 

amb Ambient (okolní) 

atm Atmosférický 

c Celkový 

el Elektrický 

exp. Experimentální 

ISO Hodnota stanovená Mezinárodní organizací pro normalizaci 

jm. Jmenovitý  

max Maximální  

NFP Hodnota určená za normálních fyzikálních podmínek 

P Příkon 

RB Vztahující se k rosnému bodu 

real Reálný 

sp Vztahující se ke spalinám 

T Vztahující se k teplotě 

tep Tepelný 

teor. Teoretický  

vyst. Výstupní  

ZP Vztahující se k zemnímu plynu 
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Příloha 1: Procentuální změna daných veličin v poměru k hodnotám při teplotě 15 °C [26] 

 

 

Příloha 2: Spalné teplo a výhřevnost ZP v přípojce LENP ve dnech měření 

(s oranžovými hodnotami je počítáno v původních pracích, růžově jsou hodnoty použité v této 

práci) [44] [46] [47] [49] [50] 

  HHV LHV 

autor datum dle autora dle GasNet dle autora dle GasNet 
  [kJ/m3] [kJ/m3] [kJ/m3] [kJ/m3] 

Vilda Dalibor 05.08.2014  36 400,00 34 694,24 

Horník Jan 05.03.2014 35 812,00 34 408,48 

Slovák Rostislav (BP) 17.03.2016 38 497,68 38 474,28 34 647,91 34 626,85 

Slovák Rostislav (DP) 08.11.2017 38 405,16 38 405,16 34 564,64 34 564,64 

Slovák Rostislav (DP) 13.12.2017 38 405,16 38 413,08 34 564,64 34 571,77 

 

  



 

 

Příloha 3: Přehled dat získaných z archivních měření 

[44] [46] [47] [49] 

 

Slovák Rostislav 

Datum 
Teor. 
výkon 

Výst. 
výkon 

Příkon 
Elek. 
účin. 

Teplota 
v lab. 

Teplota 
ZP 

Tlak 
v lab. 

Přetlak 
ZP 

RV 
v lab. 

LHV 

 [kW] [kW] [kW] [%] [°C] °C [kPa] [Pa] [%] [kJ/m3] 

08.11. 
2017 

10 9,90 59,77 16,56 23,57 24,55 98,39 1,94 25,12 

34 564,64 15 14,90 78,56 18,97 23,61 24,55 98,39 1,92 24,41 

20 19,86 97,91 20,28 24,15 24,55 98,39 1,82 23,49 

13.12. 
2017 

15 14,88 77,58 19,18 24,48 24,73 98,09 1,92 13,43 

34 571,77 20 19,84 96,64 20,53 23,85 24,15 98,19 1,82 14,70 

30 22,00 105,59 20,83 23,73 23,95 98,21 1,87 15,13 

 

 

 

  

Horník Jan 05.03.2014 

Teor. 
výkon 

Výst. 
výkon 

Příkon 
Elektrická 
účinnost 

Teplota 
v lab. 

Teplota 
ZP 

Tlak 
v lab. 

Přetlak 
ZP 

RV 
v lab. 

LHV 

[kW] [kW] [kW] [%] [°C] °C [kPa] [Pa] [%] [kJ/m3] 

5 4,86 41,99 11,58 22,53 

12,5 

97,90 2 200 22,98 

34 408,48 

10 9,88 57,19 17,27 22,67 97,93 2 100 22,87 

15 14,93 75,98 19,65 22,80 97,95 2 000 23,08 

20 19,84 93,72 21,17 22,97 97,97 1 900 23,25 

20 19,88 93,95 21,16 23,58 98,00 2 200 22,88 

25 22,61 104,04 21,73 23,14 97,99 1 900 23,39 

Slovák Rostislav 17.03.2016 

LHV Teplota ZP 
Tlak 

v laboratoři 
Přetlak ZP RV v laboratoři 

 [kJ/m3] °C [kPa] [Pa] [%] 

34 626,85 15 99,23 2000 23,17 

       

Teoretický výkon Výstupní výkon Příkon Elektrická účinnost Teplota v laboratoři 

[kW] [kW] [kW] [%] [°C] 

10 9,98 60,89 16,39 22,37 

10 9,98 60,55 16,48 22,77 

15 14,98 79,65 18,81 22,47 

20 19,98 99,01 20,18 22,51 

20 19,98 98,97 20,19 22,87 

30 23,18 110,89 20,90 22,68 



 

 

Vilda Dalibor 05.08.2014 

LHV Teplota ZP Tlak v lab. Přetlak ZP RV v lab. 

 [kJ/m3] °C [kPa] [Pa] [%] 

34 694,24 15 98,09 2000 59,54 

       

Teoretický výkon Výstupní výkon Příkon Elektrická účinnost Teplota v laboratoři 

[kW] [kW] [kW] [%] [°C] 

5 4,85 43,60 11,12 21,66 

5 4,86 43,12 11,26 21,98 

10 9,90 61,88 16,00 21,66 

10 9,90 62,04 15,95 22,08 

15 14,92 77,72 19,20 21,66 

15 14,92 80,90 18,44 22,08 

20 19,86 97,14 20,45 21,76 

20 19,88 97,82 20,32 22,08 

30 23,33 109,88 21,23 21,87 

30 22,92 112,28 20,41 21,97 

 

  



 

 

Příloha 4: Srovnání vybraných veličin získaných z archivních měření 

[46] [47] [49] [50] [51] 

Teoretický 
výkon 

Výstupní výkon 
Elektrická 
účinnost 

Teplota  
v laboratoři 

Autor 

[kW] [kW] [%] [°C]   

5 4,85 11,12 21,66  Vilda Dalibor 

5 4,86 11,26 21,98  Vilda Dalibor 

5 4,86 11,58 22,53 Horník Jan 

průměr   11,32 22,06   

10 9,90 16,00 21,66  Vilda Dalibor 

10 9,90 15,95 22,08  Vilda Dalibor 

10 9,98 16,39 22,37 Slovák Rostislav (BP) 

10 9,98 16,48 22,77 Slovák Rostislav (BP) 

10 9,88 17,27 22,67 Horník Jan 

10 9,90 16,56 23,57 Slovák Rostislav (DP) 

průměr   16,44 22,52   

15 14,92 19,20 21,66  Vilda Dalibor 

15 14,92 18,44 22,08  Vilda Dalibor 

15 14,98 18,81 22,47 Slovák Rostislav (BP) 

15 14,93 19,65 22,80 Horník Jan 

15 14,90 18,97 23,61 Slovák Rostislav (DP) 

15 14,88 19,18 24,48 Slovák Rostislav (DP) 

průměr   19,04 22,85   

20 19,86 20,45 21,76  Vilda Dalibor 

20 19,88 20,32 22,08  Vilda Dalibor 

20 19,98 20,18 22,51 Slovák Rostislav (BP) 

20 19,98 20,19 22,87 Slovák Rostislav (BP) 

20 19,84 20,34 22,97 Horník Jan 

20 19,88 20,34 23,58 Horník Jan 

20 19,86 20,28 24,15 Slovák Rostislav (DP) 

20 19,84 20,53 23,85 Slovák Rostislav (DP) 

průměr   20,32 22,97   

30 23,33 20,23 21,87  Vilda Dalibor 

30 22,92 19,46 21,97  Vilda Dalibor 

30 23,18 20,89 22,68 Slovák Rostislav (BP) 

25 22,61 20,88 23,14 Horník Jan 

30 22,00 20,83 23,73 Slovák Rostislav (DP) 

30 22,10 20,41 21,40 Buřil Lukáš 

průměr   20,45 22,46   

průměr celkem   22,60  

 

 


