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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit knihovnu v jazyce Modelica pro řešení vybraných 

úloh z termomechaniky. Vytvořená knihovna obsahuje modely oběhů pracujících s ideálním 

plynem, ale také skutečnými médii. Hlavní pozornost je v této práci věnována rozboru a 

modelování klasického Rankin-Clausiova cyklu pracujícího s vodou, ale také Organického 

Rankinova cyklu (ORC), který se používá pro zpracování odpadního tepla za účelem výroby 

elektrické energie.  Princip obou cyklů je obdobný a liší se zejména pracovní látkou. V práci je 

provedena technická a ekonomická studie aplikace ORC jednotky v cementárenském provozu 

se záměrem ušetřeni nakladu na elektrickou energii. Právě vliv zvolené pracovní látky na 

parametry ORC jsou předmětem této práce. Z výsledků všech zkoumaných modelů voda, 

Cyklopentan, Toluen, Heptan, R123 a R245fa, bylo stanoveno, že chladivo R245fa má pro 

zvolené podmínky nejvyšší účinnost ze všech organických látek. 

 

Klíčová slova 

Organický Rankinův Cyklus (ORC), zpracování odpadního tepla (WHR), pracovní látka, 

Modelica, OpenModelica, akauzální modelování. 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis was the development of a library for solving thermodynamics 

tasks in Modelica. The library contains models of cycles working with both the ideal gas, and 

the real substances. The main part of the work is the description and modeling of Steam Rankine 

Cycle and Organic Rankine Cycle that are applied in Waste Heat Recovery (WHR). The 

working principle of both cycles is similar. The main difference is in the working fluid. In this 

work, we give a technical economical assessment of the application of ORC system in concrete 

industry for energy costs reduction. The change of ORC parameters with the choice of particular 

working fluid is the main task of the thesis. Based on the simulated model results for selected 

working fluids (water, Cyclopentane, Toluene, Heptane, R123 and R245fa), we concluded that 

the highest efficiency was achieved with R245fa refrigerant for Organic Rankine Cycle in case 

of selected initial conditions. 
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Organic Rankine Cycle (ORC), Waste Heat Recovery (WHR), working fluid, Modelica, 

OpenModelica, acasual modeling 
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Úvod 
V dnešní době konkurence na energetickém trhu nutí využívat energetické zdroje s co 

nejvyšší účinnosti a co nejmenším dopadem na životní prostředí. Podpora obnovitelných zdrojů 

a modernizace stávajících provozů, včetně využití odpadního tepla (WHR = waste heat 

recovery) je podporována dotacemi či vyšší výkupní cenou za kWh elektrické energie při 

využívaní těchto moderních technologii. Pro aplikace WHR technologií je využíván takzvaný 

organicky Rankin-Clausiův cyklus (Organic Rankine Cycle) dále ORC. Volba vhodného 

pracovní média (organické látky) velmi ovlivňuje rozsah použitelnosti takového to zařízení. 

V této bakalářské práci bude posouzen vliv pracovní látky (média) na parametry oběhu. 

Vytvořené modely rovněž pomohou jako pomůcka pro podporu výuky Termomechaniky 

na FSI, VUT Brno, kde problematika termodynamických oběhů ať už s ideálním plynem či 

reálným médiem je probírána. 

Pro implementaci modelů byl zvolen relativně nový a rozvíjející se modelovací jazyk 

Modelica, vyznačující se akauzálním řešením problému se silně objektovým přístupem 

umožňující vytvářet složité modely pomocí jednotlivých komponent. 

 

Cíle a limity práce 

Vymezení cílů práce 

 Vytvoření knihovny v Modelice pro řešení vybraných úloh z předmětu Termo-

mechanika. Jedná se zejména o termodynamické cykly a děje pracující s ideálním 

plynem, ale také s obecnými médií vhodných pro aplikace v ORC obězích. 

 Demonstrovat výhody akauzálního přístupu modelování oproti klasickému 

deklaračnímu 

 Provést studii vlivu změny pracovního média v ORC oběhu na provozní 

technicko/ekonomické parametry. 

Vymezení limitů práce 

 Cílem není vytvořit dynamický model, přestože to jazyk Modelica umožňuje 

 Cílem práce není vytvořit uživatelské rozhraní pro vytvořené modely, tzn. pro použití 

těchto modelů je potřeba základní znalosti Modelici.  

 

Zvolený postup řešení 

1) Literární rešerše k Modelice a ORC cyklům 

2) Vývoj knihovny v jazyce Modelica 

 Oběhy s ideálním plynem (Carnot, Sabat, apod.) 

 Rankin-Clausiův cyklus včetně ORC 

3) Ověření funkčnosti modelů 

 Porovnání úloh s interaktivním online výpočetními nástroji  

4) Aplikace ORC modelu  

 Byla vybrána aplikace získávání energie z odpadního tepla při výrobě cementů  

 Technicko-ekonomické zhodnocení  
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1 Modelica 
Modelica je modelovací jazyk, který vznikl v roce 1997 jako výsledek doktorské práce 

[1]. Smyslem Modelici je umožnit řešení složitých dynamických systémů s možností 

kombinovat modely z různých inženýrských oblastí: elektrické obvody, elektronika, mechanika 

těles, hydraulika, termomechanika apod.  Již v roce 2000 se začaly objevovat i její první 

průmyslové aplikace. Vývoj jazyku Modelica a jeho Standardními knihovny („Modelica 

Standard Libraryˮ) zaštiťuje organizace Modelica Association. Standartní knihovna poskytuje 

celou řadu již hotových modelů. V roce 2017 vyšla zatím poslední verze jazyka Modelica 3.4.   

„Jedná se o objektově orientovaný otevřený jazyk podobný např. Simulinku, dokonce 

modely vytvořené v  Modelice mohou být exportovány do Simulinku.  Hlavním rysem a výhodou 

jazyku Modelica je její akauzalita, kdy namísto deklarativního způsobu psaní kódu, umožňuje 

zápis kódu formou rovnic. Lze snadno zaměnit vstupy a výstupy modelu, což je velice výhodné 

pro jeho testování.  Modelica potřebuje pro svoji práci kompilátor, který nejdříve setřídí 

rovnice (definuje kauzalitu) do podoby vhodné pro numerický řešič. Takto setříděné rovnice 

jsou strojově přeloženy do jazyka C a následně zkompilovány. Každý model napsaný v Modelice 

je přeložen do C, proto Modelica není typický programovací jazyk ale modelovací. Tato 

skutečnost přináší zejména výhodu úspory času při návrhu, tvorbě a zejména úpravě složitých 

modelů. Velkou výhodou je objektový přístup a možnost tvořit složité struktury tříd. Překlad do 

jazyka C, během kompilace není nijak omezujícím faktorem pro real-time aplikace. Mezi 

simulační prostředí podporující jazyk Modelica  patří:  CATIA, Dymola, LMS AMESim, 

JModelica.org, MapleSim, MathModelica, OpenModelica, SCICOS, SimulationX and Vertex“ 

[2]. 

Osvědčený a v praxi nejvíce používaný kompilátor pro jazyk Modelica je Dymola, bohužel 

tento software je komerční a jeho licence relativně drahá. Alternativou k Dymole je 

OpenModelica, která je zdarma, a je určena pro nenáročné uživatele pro implementaci 

jednodušších modelů anebo naopak pro vývojáře a vědce, kdy svou otevřenosti je možnost si 

další knihovny doprogramovat. „OpenModelica  je vyvíjena Open Source Modelica 

Consortium (OSMC). Součastí OpenModelici je grafický opensource program OmEdit, který 

se inspiroval Dymolou, a který umožňuje tvorbu blokových schémat podobně jako  

Matlab/Simulink.V době psaní práce byla dostupná verze OpenModelici 1.11.0. 

 

Obrázek 1 Modelica:možnosti uplatnění. Převzato z http://www.ida.liu.se/labs/pelab/realsim/library/ModelicaExamples.html 
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2 Tepelné cykly pro výrobu elektrické energie 
Rankin-Clausiův cyklus (R-C) je termodynamický cyklus přeměňující teplo pracovní 

látky na mechanickou práci. Teplo lze získat např. spálením fosilních paliv v kotli a jeho 

předaním do pracovní látky v tepelném výměníku. Dále, stroj (turbína) přeměňuje kinetickou 

energii proudu na mechanickou energii a následně generátor vyrábí elektrickou energii. Na 

obrázku 2 je zobrazeno schéma klasického R-C cyklu. 

 

Obrázek 2. Schema zapojení R-C cyklu [3]. 

Cely cyklus lze popsat následnými ději: 

 1-2 Voda v kapalném stavu o venkovní teplotě je stlačena na požadovaný tlak a 

postupuje do kotle. 

 2-3 Teplo uvolněné v kotli se předává do pracovní látky. Změna fáze na (přehřátou) 

páru. 

 3-4 Expanze páry v turbíně. 

 4-1 Pára o nízkém tlaku předává skupenské teplo chladicí vodě v kondenzátoru, kde 

zároveň probíhá změna fáze pracovní látky na kapalnou.  

Páru v kotli je potřeba přehřát, aby na konci expanze nedošlo ke kondenzaci na lopatkách 

turbíny, neboť kapičky vody agresivně působí na materiál turbíny a výrazně tím snižují její 

životnost. Tlak na výstupu z kondenzační turbíny zaleží na teplotě chladicí vody. Minimální 

teploty kondenzace (v případě vody) se pohybují již od 15 °C (podle lokality a způsobu chlazení 

kondenzátoru), tomu odpovídá tlak za turbínou přibližně 0,002 MPa, proto se někdy říká, že 

pára expanduje do vakua [4]. 
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2.1 Organický Rankin-Clausiův cyklus. 
Pracovní látkou pro klasický R-C cyklus je voda. Pomocí stejného principu lze využít 

rovněž, ale i jiné pracovní látky, tyto oběhy pak označujeme jako Organický Rankinův cyklus 

(ORC). Pracovní látkou obvykle bývají organické látky jako např. n-pentan, toluen, R245fa a 

další. Výhodou použiti organických látek je především možnost využívat nízkoteplotní zdroje 

tepelné energie (90 °C a víc), ale také menši objemový tok při zachování stejného hmotnostního 

toku, odpadá potřeba přehřevu páry. Další výhodou je možnost výběru pracovní látky pro 

konkrétní aplikaci z celé řady organických látek, lišící se svými termodynamickými 

vlastnostmi. 

„Obvykle se ale jedná o látky velmi hořlavé a obtížně biodegradovatelné představující 

zátěž pro životní prostředí. Pro snížení rizika havárie a ochrany pracovní látky před vysokými 

teplotami-hrozí lokální přehřátí ve spalinovém výměníku (tyto látky jsou obvykle náchylné na 

rozklad za působení vysokých teplot, ale i tak je nutné v určitých intervalech náplň okruhu měnit 

či regenerovat) obsahuje blok ORC primární a sekundární okruh (pokud pracovní látka na 

vysokou teplotu náchylná a není ani hořlavá je možné vložený okruh vyřadit). 

V primárním okruhu cirkuluje kapalina, která je ohřívána zdrojem tepla. Kapalinou v 

primárním okruhu bývá silikonový olej s vysokou výparnou teplotou cca 300-350 °C (to je také 

limitující teplota oběhu). Sekundární část bloku je v kompaktním hermeticky uzavřeném 

provedení obsahující potřebné výměníky, turbosoustrojí a další pomocná zařízení“ [4]. Na 

obrázku 3 zobrazena schéma ORC s regeneraci. 

 
 

Obrázek 3 . ORC systém se sekundárním okruhem. Převzato z [4]. 

„Aby bylo dosaženo uspokojivých účinností oběhu je nutné, co největší množství tepla za 

turbínou (odpovídají teplotnímu rozdílu T4-T2) využít pro ohřev kapaliny před vstupem do 

parogenerátoru (existují i organické látky, u kterých křivka sytosti páry nesměřuje s teplotou k 

vyšším entropiím, potom se regenerace neprovádí). Elektrická účinnost ORC (pouze sekundární 

části) se pohybuje od 15 do 20 % na svorkách generátoru. Pro běžné entalpické spády ORC 

postačují jednostupňové axiální turbíny, ale používají se i vícestupňové či radiální“ [4]. 
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2.2 Porovnaní ORC a vodního Rankin-Clausiova cyklu 
Následující informace byly čerpány z [5] včetně Obrázku 4, který znázorňuje 

kondenzační křivky vody a vybraných organických látek. 

 
Obrázek 4. Kondenzační křivky vody a vybraných organických látek Převzato z [5] 

Přehřátí páry 

Většina organických látek zůstává po expanzi v přehřátém stavu, proto není potřeba plyn v kotli 

přehřívat. Nepřítomnost kapiček kondenzátu na konci expanze zvyšuje životnost turbíny až na 

30 let, proti 15-20 letům u parní turbíny. 

 

Využiti nízkoteplotních zdrojů tepla 

Bod varu organických látek je na nižší teplotní úrovni, to umožnuje využívat zdroje tepla 

s nízkým teplotním potenciálem, typickým příkladem jsou spalovaní biomasy a geotermální 

energie.  

 

Rozměr zařízení 

Rozměr zařízení zaleží na objemovém průtoku pracovní látky. Tlakové ztráty rostou s rostoucí 

rychlosti proudění media, to znamená, že při zachování stejného objemového průtoku je potřeba 

zvětšit hydraulicky průměr kanálu k minimalizaci tlakových ztrát. 

 

Teplota na vstupu do turbíny 

Kvůli nutnosti přehřevu páry teplota na vstupu do parní turbíny bývá více než 450 °C, což 

působí tepelné stresy materiálu komponent kotle a turbíny. 
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Energetická náročnost čerpadla 

Práce čerpadla zaleží na objemovém toku kapaliny a na tlakovém rozdílu. Čerpadlo klasického 

R-C cyklu spotřebuje obvykle do 0,4 % energie získané na turbíně. Běžné hodnoty pro ORC 

pracujícím s toluenem jsou 2-3 %, pro nízkoteplotní ORC s pracovní látkou HFC-134a tato 

veličina může přesahovat 10 %. 

 

Oblast vysokého tlaku 

Vodní Rankin-Clausiův cyklus s tlakem 6-7 MPa zvyšuje nároky na konstrukce výparníku a 

turbíny a tím jejich cenu. ORC má podstatně nižší tlak kolem 3 MPa, navíc teplo do pracovní 

látky se předává v sekundárném okruhu plněném termo-olejem s atmosférickým tlakem. 

Snižuje to nároky na obsluhu. 

 

Oblast nízkého tlaku 

Kvůli zamezení průniku vzduchu do oběhu je žádoucí vyšší kondenzační tlak, než je 

atmosférický tlak. V případě vody kondenzační tlak bývá i menši než 10 kPa. Naopak 

kondenzační tlak organických látek bývá většinou mírně větší atmosférického.  

 

Vlastnosti pracovních látek 

Voda jako pracovní látka se používá běžně a má následující výhody: 

 Levná a dostupná 

 Není toxická 

 Není výbušná 

 Bezpečna pro životní prostředí: nízký potenciál skleníkového jevu a neovlivňuje 

ozonovou vrstvu. 

 Chemický stabilní. 

 Nízká viskozita. Nižší třecí ztráty a vetší součinitel přestupu tepla. 

Ale je nutno si uvědomit, že vodní R-C cyklus není hermeticky uzavřený a tak vodní pára uniká 

v průběhu provozu. To vyžaduje instalace dalších zařízení na doplňování a úpravu vody. 

Turbína 

Klasický parní cyklus má větší tlakový a entalpický spád. Z toho důvodu turbíny mývají 

mnohostupňovou konstrukci. V případě ORC jsou používané jedno nebo dvoustupňové 

turbíny. Navíc k tomu menši entalpický spad nevyžaduje vysoké obvodové rychlosti lopatek, 

což snižuje jejich namáhání a umožnuje přímý spoj hřídele turbíny s generátorem. 

Účinnost 

Typická účinnost vysokoteplotního organického Rankinův cyklu nedosahuje více než 24 %. 

Typická účinnost parního cyklu může přesahovat 30 %, ovšem s použitím složitější konstrukce 

turbíny. 
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2.3 Aplikace ORC 
Organický Rankinův cyklus používán v oblastech získaní energie jako spalovaní biomasy 

geotermální energie. Následující obrázek ukazuje popularitu ORC ve využívání 

nízkopotencionální tepelné energie, která by jinak už zůstala nevyužita. 

 
Obrázek 5. Využítí ORC technologií ve světě [6]. 

 

Využiti odpadního tepla  

Je proces, ve kterém dochází k přeměně odpadního tepla na elektrickou energii. Odpadní teplo 

produkuje většina průmyslových provozů, markantní je to např. u cementáren, oceláren nebo 

keramického průmyslu. 

 

Geotermální energie 

Získávaní energii z podzemních vod je možné i bez ORC technologie, ale teplota zdroje musí 

být dostatečná vysoka, to znamená větší hloubka vrtu. 

 

Biomasa 

Spalovaní biomasy má za nedostatek nízkou teplotu plamene a velký měrný objem paliva 

(m3/kJ), což zvyšuje prostorové nároky na skladiště paliva. Nízká teplota v kotli hraje kladnou 

roli pro volbu ORC. Malá, lokální elektrárny na biomasu je tedy výhodnější instalovat s ORC 

jednotkami. 

 

Solární elektrárny 

Parabolické zrcadla směřuji paprsky světla na trubice s pracovním mediem, zahřívá jej a tím 

dochází k fázové přeměně. Plyn dále roztáčí lopatky turbíny. Teplota dosahuje 400 ℃ a pro 

velké jednotky vhodnější používat vodní páru, avšak male elektrárny nedosahuji tak vysoké 

teploty. Proto organický Rankinův cyklus je zajímavější.  
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3 Pracovní látka 

3.1 Přehled a volba 
V stručnosti rozdíl mezi vodou a organickou látkou byl probrán v předchozí kapitole, pro 

lepši orientaci v této otázce je ale potřeba uvést více podrobností k jednotlivým médiím. V této 

kapitole se budeme věnovat látkám používaným v ORC technologii. Organických látek, jež 

zkoumají pro ORC existuji velké množství, a volba optimální pro konkrétní úlohu je netriviální 

úlohou. 

Rozhodnuti optimální pracovní látky zaleží nejenom na snaze k dosažení, co největší 

termické účinnosti cyklu. Každá chemická sloučenina má svou křivku sytosti, na obrázku 6 jsou 

zobrazeny tři možné varianty. 

 

 
Obrázek 6. T-S digram různých typů médií, dle sklonu křivky syté páry [6] 

Voda je typická („wet fluid“),  kdy sklon křivky syté páry na T-s diagramu je záporný. 

Pro stanovení typu média se zavádí součinitel ξ = (dS/dT). Pokud je ξ < 0, tak se látka považuje 

za mokrou, ξ = 0 izoentopickou, ξ > 0 suchou. Podrobněji je tato problematika o stanovení typu 

látky rozebrána v [7]. V tabulce 1 jsou zobrazeny běžná média a jejich zařazení do kategorií dle 

sklonu křivky syté páry v T-s digramu. 

   
Tabulka 1 [7] 

Pracovní látka Vypočet ξ Typ 

Voda -13,1818 Mokrá 

Etanol -5,4299 Mokrá 

R11 -0,3903 Izoentropická 

R123 0,1202 Izoentropická 

HFE7100 1,8252 Suchá 

n-Pentan 1,2835 Suchá 

Iso-Pentan 1,1801 Suchá 

Benzen 0,3316 Izoentropická 

Toluen 1,0600 Suchá 

p-Xylen 1,5390 Suchá 

 

Parametry jako tepelná vodivost a stabilita molekul za vysokých teplot ovlivňuji rozměr 

a cenu tepelných výměníků a umožnuji pracovat bez sekundárního okruhu s termickým olejem.  

Z hlediska výrobce ORC jednotek důležitá unifikace své produkce, což přidává další požadavky 

k zvolené pracovní látce, ta musí být cenově výhodná, dostupná v potřebném množství a mít 

široky rozsah pracovních teplot. V technické praxi (komerční ORC systémy) se nejčastěji 

setkáme s následujícími pracovními médii, viz tabulka 2. 
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Tabulka 2. Běžně používané pracovní látky [6] 

Název Poznámka 

HFC-134a Geotermální elektrárny, nízkoteplotní ORC na odpadni teplo 

HFC-245fa Nízkoteplotní ORC na odpadní teplo 

n-pentan ORC na odpadní teplo, geotermální elektrárny  

Solkatherm ORC na odpadní teplo 

OMTS Biomasa-KVET 

Toluene ORC na odpadní teplo 

 

Tak například pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) v teplárnách 

spalujících biomasu je snaha dosáhnout maximální účinnosti cyklu, ale s ohledem na zachování 

jednoduchosti konstrukce teplárny, protože se jedná většinou o lokální zdroje energie s malým 

výkonem a z komerčního hlediska je žádoucí tyto náklady na obsluhu a provoz minimalizovat. 

Naopak v případě zpracování odpadního tepla je rozhodujícím faktorem dosažení, co největšího 

výkonu na jeden blok, protože energie vstupující do cyklu je zadarmo. Tím pádem je snaha 

zpracovat co největší entalpický spad i s horší účinnosti.  

3.2 External Media Library. 
Samotná OpenModelica neposkytuje dostatečné prostředky pro řešení vlastností 

pracovních medií, ve standartní knihovně je pouze několik základních pracovník látek (voda, 

ideální plyny a vzduch), což by bylo nedostatečné vzhledem k stanoveným cílům práce. Z 

tohoto důvodu bylo nutné se seznámit s externí knihovnou External Media Library, která je 

volně dostupná [8]. Tato knihovna obsahuje fyzikální vlastnosti běžně používaných médii 

včetně chladiv.  External Média Library je založena na externí a knihovny médií CoolProp a 

Refprop. Coolprop je volně dostupná [9] a lze ji využít nejen pro Modelicu, ale i Excel, Matlab 

a další běžně používané výpočetní nástroje.  Knihovna REFPROP, byla vytvořena americkým 

Národním institutem standardů a technologie jako relevantní zdroj informací ohledně vlastnosti 

pracovních látek. Rovněž knihovna CoolProp je běžně používána a širší veřejností přijímána 

jako věrohodný zdroj informací. Další typy knihoven médii, s kterými se lze setkat v praxi jsou 

uvedeny v tabulce 3, kde jsou seřazeny dle počtu médií v nich se vyskytujících. 

 
Tabulka 3. Knihovny médii [10] 

Název Počet 

Medií 

Opensource Směs (Roztok) Poznámka 

REFPROP 127 Ne Ano Dostupná pro několik 

rozhraní 

CoolProp 110 Ano Ne Dostupná pro několik 

rozhraní 

EES 88 Ne omezený  

FLUIDCAL 70 Ne Ne  

Zittau 34 Ne Ne  

FPROPS 36 Ano Ne  

HelmholtzMedia 9 Ano Ne Dostupná pouze v 

Modelica 
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Jako výhodné se ukázalo použit knihovnu CoolProp, která obsahuje 110 různých medií a 

je zdarma. S knihovnou se dá pracovat v softwarech psaných v jazyce C++, což znamená 

možnost porovnání výsledků vypočtu modelu i v jiném než OpenModelica programu. Jako 

relevantní zdroj pro porovnání a ověření vypočtených výsledků se ukázaly interaktivní webové 

stránky pro výpočet vlastností médií [3]. 
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4 Popis vytvořené knihovny 
Knihovna je rozdělena do dvou částí:  

 

 Oběhy pracující s ideálním plynem 

 Oběhy pracující s reálnými plyny a jejich a aplikace na zpracování odpadního tepla při 

výrobě cementu 

 

Pro seznámení se základy modelovacího jazyka Modelica bylo vhodné začít 

jednoduššími úlohami týkajících se výpočtu vratných dějů ideálního plynu (package Cycle). 

Na těchto úlohách se bez velké ztráty času dá naučit zásadním příkazům Modelica a postupům 

ladění implementovaného kódu. První část práce bude sloužit jako podpora ve výuce 

termodynamických cyklů, zejména pro generování a řešení zadání příkladů pro procvičení této 

problematiky 

Druhá část praktické části práce je věnována konkrétním výpočtům oběhů pracujících s 

reálnými plyny a jejich a aplikace na zpracování odpadního tepla při výrobě cementu (package 

ORC). 

 

4.1 Thermo Library 
Výsledkem této práce je vytvoření Thermo 

Library. Tato knihovna, jak již bylo řečeno, 

využívá knihovny ExternalMedia, Modelica 

Standart Library.  Knihovna obsahuje dva 

balíčky “packages” Cycle a ORC.  

V prvním uvedeném baličku základním 

modelem je StavovaRovnice. Ostatní modely 

Sabathe, Carnot, ModelExcel (obecný model 

definovatelný pomocí maker v Excelu) již pak 

obsahují definici jednotlivých termodynamických 

dějů, které tento oběh popisuji. 

Balíček ORC již obsahuje konkrétní řešení 

oběhů s reálným médiem. Tyto modely se odkazují 

na definici media v balíčku ORC.MediaModels, které 

obsahují tabulky vybraných médií. Možnost výběru 

médií je dán balíčkem ORC.Media.Coolprop, které 

obsahují odkaz na potřebná data v ExternalMedia 

Library. Podrobnější popis jednotlivých modelů je 

předmětem následujících kapitol. 

 

  Obrázek 7. Ukázka knihovny THERMO.  
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5 Oběhy pracující s ideálním plynem 
V této kapitole bude popsáno modelování termomechanických cyklu s ideálními plyny, 

např. Sabatův cyklus, Carnotův cyklus a Braytonův oběh. Následně bude charakterizován 

způsob tvorby příslušného modelu v Modelice a vysvětleny výhody tohoto řešení.  

5.1 Sabatův cyklus 
Termomechanické výpočty si často usnadňujeme tím, že děje v daném modelu 

předpokládáme za vratné. Tyto výpočty slouží jako orientační a často se uplatňuji ve výuce. 

Děj se počítá za vratný, jestli soustava prochází jen rovnovážnými stavy (lze použít stavovou 

rovnici) a při opačném ději se vrátí do původního stavu [11]. Mezi vratnými ději patři:  

 Izochorický děj je termodynamický děj, při kterém zůstává konstantní objem 

termodynamické soustavy 

 Izotermický děj je termodynamický děj, při kterém se nemění teplota termodynamické 

soustavy 

 Izobarický děj je termodynamický děj, při kterém se nemění tlak termodynamické 

soustavy 

 Adiabatický děj je termodynamický děj, při kterém nedochází k tepelné výměně mezi 

plynem a okolím. Děj probíhá při dokonalé tepelné izolaci, takže soustava žádné teplo 

nepřijímá ani nevydává. Za adiabatický lze pokládat takový děj, který proběhne tak 

rychle, že se výměna tepla s okolím nestačí uskutečnit. 

 Polytropický děj je termodynamický děj, při kterém nemění tepelná kapacita 

termodynamické soustavy 

Pro lepší pochopení postupu zadání modelu do Modelici, jsou v tomto odstavci shrnuty 

základní informace o probíraném Sabatův cyklu. Jedná se o zmodernizovaný Dieselův 

vznětový oběh. V dnešní době velmi populární. Tajemství smíšeného přívodu tepla tkví ve 

velmi rychlé indukci nafty do válce. Palivo pak hoří částečně při konstantním objemu a částečně 

i při konstantním tlaku [11]. Teoretický a reálný cyklus vystihují obrázky 8 a 9. Sabatův cyklus 

se skládá z těchto termodynamických dějů: 

1 → 2: polytropická komprese, 

2 → 3: izochorický přívod tepla, 

3 → 4: izobarický přívod tepla, 

4 → 5: polytropická expanze, 

5 → 1: izochorický odvod tepla. 

  

Obrázek 8.Sabatův oběh: teoretický diagram  

[16] Obrázek 9.Sabatův oběh: reálný diagram [16]  
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5.2 Modelovaní Sabatová cyklu 
Byl vygenerován balíček (package) Cycle do kterého se vkládali jednotlivé modely. Jak 

již bylo řečeno, modely v tomto balíčku pracují s ideálními plyny, tudíž je možno použit 

stavovou rovnici ideálního plynu: 

𝑝 ∗ 𝑉 = 𝑚 ∗ 𝑟 ∗ 𝑇 (1) 

Rovnice (1) tvoři samostatný model StavovaRovnice uvnitř balíčku, k němuž potom 

volá model Sabatůvu cyklu a slouží to jako knihovna parametru ideálního plynu. Výstupem 

modelu jsou poté veškeré definované stavové veličiny a parametry média v pracovních bodech 

cyklu viz obrázek 8.  

model StavovaRovnice 

  Real p(start = 1000000); 

  Real V(start = 1, min = 0.0000000000001); 

  Real m(start = 1, min = 0.0000000000001); 

  Real r(start = 278, min = 10); 

  Real T(start = 1, min = 0.0000000000001); 

equation  

  p * V = m * r * T; 

end StavovaRovnice; 

 

Vlastní výpočet Sabatova cyklu, probíhá v modelu Sabathe. Níže je uvedena syntaxe 

nejpodstatnější části modelu, úplný kód je pak uveden v příloze. 

model Sabathe 

StavovaRovnice M1; 

StavovaRovnice M2; 

StavovaRovnice M3; 

StavovaRovnice M4; 

StavovaRovnice M5; 

parameter Real kappa=1.4; 

equation  

M1.p*M1.V^kappa=M2.p*M2.V^kappa; 

M2.V=M3.V; 

M3.p=M4.p; 

M4.p*M4.V^kappa=M5.p*M5.V^kappa; 

M5.V=M1.V; 

end Sabathe; 

 

Na začátku modelu jsou deklarovány pracovní body oběhu, pro každý z nich platí stavové 

rovnice. V případě Sabatova cyklu jich je pět (M1-M5). Každý bod je model (objekt), jež má 

své parametry tlak, teplotu, objemu. Hmotnost a plynová konstanta jsou pro všechny body 

stejné: m=1 kg, r =287,04 J/kg∗K.  Po vložení bodu následuje deklarace dalších parametrů a 

neznámých, které je potřeba zjistit v průběhu výpočtu. Jsou to: změny tepelné energie, entalpie, 

entropie, vnitřní energie mezi body a práce konaná soustavou v modelovaných dějích. Hlavními 

výstupy modelu jsou velečiny charakterizující celý cyklus: práce cyklu, změna energie za 

cyklus, přivedené a odvedené teplo a účinnost cyklu. Poissonova konstanta kappa, stupeň 

plnění, kompresní poměr a stupeň zvýšení tlaku zadává, jako známe velečiny pomoci příznaku 

parameter. Deklarační část konči před klíčovým slovem equation, po té už následuje část 

modelu, kde jsou definovány příslušné vztahy a vzorce pro výpočet jednotlivých parametrů a 

neznámých. Jsou zde zejména rovnice definující jednotlivé děje, a také vzorce pro výpočet 

dalších stavových veličin a aplikace 1. a 2. Termodynamického zákona 
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 Velikou výhodou oproti klasickému výpočtu např. v Excelu je to, že pouhou záměnou 

vstupní/výstupních parametrů lze pomocí téhož modelu řešit inverzní typ úlohy. Např. je 

definována práce cyklu a je potřeba dopočítat pracovní body cyklu, což jsou typické úlohy 

řešené v předmětu Termomechanika. 

Podobným způsobem byli psané modely Carnotův cyklus a Braytonův oběh, pouze se 

změnila ta část definující děje ideálního plynu. 

Simulace modelu vyřeší všechny potřebně veličiny v jedné tabulce a také parametry 

soustavy v jednotných bodech. To usnadňuje vyloučení případných chyb v kódu. Na první 

pohled je vidět, jestli se objeví nereálné výsledky jako záporná účinnost, teplota v jakémkoliv 

bodu, účinnost větší jedničky apod. Výsledky takto jednoduchého modelu bylo možné 

zkontrolovat běžným výpočtem pomocí kalkulačky, ovšem s velice odlišnou časovou 

náročností. 

Po zpracování cyklu pracujících s ideálními plyny byly rozpoznány nedostatky 

OpenModelica oproti Dymole, kdy v OpenModelice bylo nutné pracovní body zadávat 

jednotlivě oproti Dymole kde bylo možné zadat přímo pole pracovních bodů jako jeden 

parametr.  
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6 Zpracování odpadního tepla při výrobě cementu 

6.1 Definice problému 
Výroba cementu je náročná na energii a materiály. Cement se vyrábí z vápence, křídy, 

břidlice, jílu a písku. Před vstupem do pece tyto suroviny je nutné lámat, drtiti, jemně namlít a 

smísit, tak, aby bylo dosaženo správného chemického složení. Pro úpravu složení výsledné 

směsi lze přidat malé množství železné rudy, oxidu hlinitého a dalších minerálů. Obvykle se 

surová surovina přivádí do velké rotační pece (válcová pec), kde se zahřeje na teplotu přibližně 

1450 °C. Vysoká teplota způsobuje, že suroviny reagují a vytvářejí tvrdý materiál nazývaný 

"slínek" (ang. clinker). Slínek se ochladí (obvyklé proudem vzduchu) a rozemele s použitím 

sádry a dalších vedlejších přísad k výrobě cementu. Horké spaliny vystupující z pece se 

využívají k předehřívání surovin před tím, než vstoupí do hořící zóny pece. 

Mnoho cementáren také umožnuje finální mletí slínku a míchání na cementu. Ostatní 

dopravují slínek do samostatných cementotřískových závodů, které se nacházejí v blízkosti 

prodejních míst. Odpadní teplo se produkuje zaprvé v rotační peci jako odcházející výfuk 

spalin, zadruhé v chladiči slínku. Toto teplo se dá použit např. k vytápění budov, ale také 

k výrobě elektrické energii. Množství odpadního tepla, které je k dispozici, závisí na konstrukci 

a výkonu pece, obsahu vlhkosti v surovinách a množství tepla potřebného pro předehřev 

suroviny na vstupu do pece. Odběr odpadního tepla může poskytnout až 30 % celkové potřeby 

elektřiny na výrobní proces cementárny. Schéma zapojení ORC nebo R-C cyklu je znázorněna 

na obrázku 10. 

 

 
Obrázek 10. Schéma zapojení systému na zpracování odpadního tepla. [12] 

Sdružení Cement Sustainability Initiative (CSI) ukazuje, že v roce 2011 průměrná 

spotřeba tepelné energie a elektřiny na výrobu jedné tuny slínku ve zkoumaných cementárnách 

byla 3610 MJ a 106 kWh [12]. 
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6.2 Vodní systém pro zvolené parametry 
Pro ukázkový výpočet vodního systému na zpracování odpadního tepla z výroby cementu 

bylo rozhodnuto použít následující parametry. Tyto parametry vychází z reálného provozu 

cementárny Nuh Cement Plant v Izmiru v Turecku. Tato cementárna má rotační pec o průměru 

5.5 m a výšku 66 m. Denní produkce slínku je 7128 tun a spotřeba tepelné energie na 1 tunu 

slínku je zhruba 3400 MJ. Teplota a tepelný výkon zdroje jsou převzaté z práce [13]. Ostatní 

velečiny zvolené. 

 
Tabulka 4 Vstupní parametry do modelu 

Množství odpadního tepla �̇�𝑎𝑣 28966 kW 

Tlak na vstupu do VT dílu turbíny 𝑝1 2 MPa 

Tlak na vstupu do NT dílu turbíny 𝑝3 0,2 MPa 

Tlak v kondenzátoru 𝑝5 0,003 MPa 

Teplota zdroje tepla 𝑇𝑖𝑛 270 ℃ 

Účinnost el. generátoru 𝜂𝑔 98 % 

Účinnost čerpadla 𝜂č 80 % 

Termodynamická účinnost turbíny 𝜂𝑇𝐷 90 % 

Mechanická účinnost turbíny 𝜂𝑀 95 % 

Pracovní látka    voda 

 

Systém zapojení komponent R-C cyklu a příslušný T-s diagram k této úloze jsou 

zobrazeny na obrázku 11. Je to Rankin-Clausiův cyklus s přihříváním pracovní látky. Tato 

technologie slouží ke zvýšení účinnosti cyklu, ale vede ke zvětšení počtu agregátů, tudíž 

zvyšuje nároky na obsluhu/personál. V případě aplikace systému na zpětné získávání 

odpadního tepla při výrobě cementu však tepelný výkon vstupující do systému je dostatečné 

velký, aby zvolené řešení bylo ekonomicky výhodné.  

Počítá se s tím, že pára je ohřátá na stejnou teplotu odcházejících spalin. Teplota po 

přihřívání je předpokládána 270℃. Ostatní vstupní parametry jsou definovány v tabulce 4. 

 
Obrázek 11 T-S diagram a schéma R-C cyklu. Převzato z [4] 
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Cílem výpočtu bylo stanovit: 

1. Hmotnostní tok pracovní látky v oběhu 

2. Teplota v kondenzátoru  

3. Výkon čerpadla 

4. Výkon turbíny 

5. Výkon na svorkách generátoru 

6. Termická účinnost cyklu 

 

K znázornění výsledků modelovaní stačí zjednodušené rovnice: 

 

𝑎12 = ℎ2 − ℎ1 ∗ 𝜂𝑀 [J/kg] (2)

  

Entalpie v bodech 2, 4, 6 počítá přes účinnost stroje: 

 

𝜂12 =
𝑎12

𝑎12𝑖𝑑
=

ℎ2−ℎ1

ℎ2𝑖𝑧−ℎ1
=> ℎ2 [J/kg] (3) 

 

𝜂č =
𝑎56𝑖𝑑

𝑎56
=

ℎ6𝑖𝑑−ℎ5

ℎ6−ℎ5
=> ℎ6  [J/kg] (4) 

 

Další velečiny: 

 

𝑞23 = ℎ3 − ℎ2 [J/kg] (5) 

 

𝑞𝐻 = 𝑞23 + 𝑞67 + 𝑞78 + 𝑞81  [J/kg] (6) 

 

�̇� =
�̇�𝑖𝑛

𝑞𝐻
  [kg] (7) 

 

𝑃𝑡 = −(𝑎12 + 𝑎34) ∗ �̇� ∗ 𝜂𝑔 [W] (8) 

 

𝑃č = 𝑎56 ∗ �̇� [W] (9) 

 

𝑃𝑂𝑅𝐶 = 𝑃𝑡 − 𝑃č [W] (10) 

 

𝜂𝑂𝑅𝐶 =
𝑃𝑡−𝑃č

�̇�𝑖𝑛
  [-] (11) 

 

Teplota v kondenzátoru Tc je teplota v bodě 5, určuje z entalpie a tlaku v daném bodě. 

Výsledky simulace jsou v tabulce 5. 
Tabulka 5. Výsledky simulace R-C cyklu 

Parametr Výsledek 

�̇� 8,8 kg/s 

𝑇𝑐 24 ℃ 

𝑃č 21 kW 

𝑃𝑡 8,37 MW 

𝑃𝑂𝑅𝐶 8,36 MW 

𝜂𝑂𝑅𝐶  0,288 
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6.3 Modelovaní vodního R-C cyklu 
Modelování této úlohy již vyžaduje knihovnu medii, stavová rovince ideálního plynu 

v tomto případě neplatí. Byl vygenerován model vody Water_Cycle, odkazující se na model 

média Tab_Water, využívající knihovny ExternalMedia, respektive CoolProp. 
 

model Water_Cement; 

MediaModels.Tab_Water M1,M2,M3,M4,M5,M6; 

… 

equation  

M1.p   = Tlak1; M1.h   = M1.medium.specificEnthalpy_pT(M1.p, Teplota1, 0);//spad 1 

M2id.p = M2.p; M2id.h = M2id.medium.specificEnthalpy_ps(M2.p, M1.s, 0); 

M2.p   = Tlak2; M2.h   = (M2id.h-M1.h)*ita_turbineTD + M1.h;            //prihrivak 

M3.p   = M2.p; M3.h   = M3.medium.specificEnthalpy_pT(M3.p, Teplota1, 0);//spad 2 

M4id.p = M4.p; M4id.h = M4id.medium.specificEnthalpy_ps(M4.p, M3.s, 0); 

M4.p   = Tlak4; M4.h   = (M4id.h-M3.h)*ita_turbineTD + M3.h;            //condenser 

M5.p   = M4.p; M5.h   = M5.medium.specificEnthalpy_ps(M5.p, M5.s1, 0); //cerpadlo 

M6id.p = M1.p; M6id.h = M6id.medium.specificEnthalpy_ps(M6.p, M5.s, 0); 

M6.p   = M1.p; M6.h   = (M6id.h-M5.h)/ita_cerpadlo + M5.h;      //kotel 

M7.p   = M1.p; M7.h   = M7.medium.specificEnthalpy_ps(M7.p, M7.s1, 0); //výparník 

M8.p   = M1.p; M8.h   = M8.medium.specificEnthalpy_ps(M8.p, M8.s2, 0); 

.. 

P_turbine = at*ita_alternator*tokPL;P_pump = ac*tokPL;P_ORC = P_turbine - P_pump; 

at12 = -(M2.h - M1.h);                                                

at34 = -(M4.h - M3.h);                                                

ac = M6.h - M5.h;                                                     

at = (at12 + at34)*ita_turbineM;                                     

nt = (P_turbine - P_pump) / Q_av; 

end Water_Cement; 

 
model Tab_Water  

replaceable package medium = THERMO.ORC. 

MediaCoolprop.Water constrainedby Modelica.Media.Interfaces.PartialMedium; 

input Modelica.SIunits.Pressure p;  

input Modelica.SIunits.SpecificEnthalpy h;Modelica.SIunits.SpecificEntropy s,s1,s2; 

medium.ThermodynamicState stav; 

… 

equation  

stav = medium.setState_ph(p=p, h=h); 

s = medium.specificEntropy(stav); 

sat = medium.setSat_p(p); 

s1=sat.sl;  s2=sat.sv; 

… 

end Tab_Water; 

 

Vlastnosti pracovního bodu M1.s, M1.s1 a M1.s2 označují hodnotu entropie v tomto bodě, 

entropii syté kapaliny a syté páry. Podobně to platí pro všechny pracovní body, viz dvojice 

rovnic. 
 M2id.p = M2.p; M2id.h = M2id.medium.specificEnthalpy_ps(M2.p, M1.s, 0); (12) 

  reprezentují izoentropický spad v turbíně  
 M3.p = M2.p; M3.h = M3.medium.specificEnthalpy_pT(M3.p, Teplota1, 0); (13) 

  reprezentují izobarický děj přihřívaní 
 

Vypočet ORC cyklu je pak obdobný, akorát místo modelu MediaModels.Tab_Water  se 

použije model media, které chceme simulovat např. CO2, R407c, etc.  

Samotný model vodního R-C cyklu Water_Cycle obsahuje 11 bodů. Tři z nich, plní 

funkci nutnou pro mezivýpočty skutečného izoentropického děje. Dále je nutné deklarovat 

neznámé, které je potřeba zjistit v průběhu výpočtu Vstupní a známé velečiny jsou opět 

definovány pomoci příznaku parameter, jejich hodnoty jsou uvedeny na začátku kapitoly.  

Po klíčovém slově equation následuje definice závislosti stavových veličin mezi 

jednotlivými pracovními body cyklu. 
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Vstupním zadáním obsahovalo definici tlaku a teploty před turbínou. Dalším krokem bylo 

spočítat entalpii bodu 2 (po prvním spadu). Pro tento účel slouží bod 2-ideální označující ideální 

izoentropický spád. Entalpie v bodě 2-ideální byla určena pomocí modelu média  

Tab_Water ze známé entropii 𝑠2𝑖𝑑 = 𝑠1 a tlaku 𝑝2𝑖𝑑 = 𝑝2. Dále rovnice (3) slouží 

k vyjádření skutečné entalpie v bodě 2. Po tomto kroku jsou všechny parametry bodu 2 jsou 

známé. Tímto způsobem byla do modelu zohledněna účinnost turbíny a obdobným způsobem 

také čerpadla. Izobarický děj pak byl modelován pomocí rovnic (13). 

Rovnice pro určení cílených velečin jsou zapsané do kódu přesně ve tvaru (7) až (11).  

V modelu Rankinových cyklů klíčovými parametry jsou entalpie a tlak, knihovna médii 

defaultně pracuje s p-h diagramem a má tedy tyto parametry jako klíčové. Výhodou takto 

psaného kódu je jednoduchost ve změně startujících parametru (množství tepla, teplota zdroje, 

tlak před vysokotlakým „VT“ a nízkotlakým „NT“ dílem) a parametru stroje (účinnosti). 

Výsledky popsaného modelu byly ověřeny na platformě SmoWeb [3] a softwarem Dymola.  

6.4 ORC systém  
Pro ukázkový vypočet ORC systému na zpracování odpadního tepla z výroby cementu 

bylo rozhodnuto použit následující parametry viz tabulka 6.  

 
Tabulka 6. Vstupní parametry do modelu 

Množství odpadního tepla �̇�𝑎𝑣 28966 kW 

Tlak na vstupu do turbíny 𝑝1 3 MPa 

Tlak v kondenzátoru 𝑝4 0,2 MPa 

Teplota zdroje tepla 𝑇𝑖𝑛 270 ℃ 
Teplota pracovní látky 𝑇1 260 ℃ 
Účinnost sekundárního okruhu 𝜂𝐿 98 % 

Účinnost el. generátoru 𝜂𝑔 98 % 

Účinnost čerpadla 𝜂č 80 % 

Termodynamická účinnost turbíny 𝜂𝑇𝐷 90 % 

Mechanická účinnost turbíny 𝜂𝑀 95 % 

Pracovní látka   Cyklopentan 

 

Ve všech ORC modelech se předpokládá nedohřátí pracovní látky o 10 °C, a takže se 

přidává účinnost okruhu s termo-olejem (sekundární okruh). Systém zapojení komponent v této 

úloze a T-s diagram cyklu zobrazeny na obrázku 12. Je to zapojení se systémem regenerace, 

kdy expandovaná pracovní látka předává svou energii do kondenzátu. Rekuperátor oproti NT 

dílů v případě vodního cyklu nemá až takový vliv na složitost konstrukce, protože jde v podstatě 

o tepelný výměník. Zároveň to neklade o moc větší požadavky na obsluhu takovéhoto zařízení. 

Regenerátor se instaluje vždy, pokud pracovní látka se dostává po expanzi do dostatečné 

přehřátého stavu.    
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Obrázek 12 T-S diagram a schéma ORC cyklu s regenerací [4]. 

Cílem výpočtu bylo bráno stanovit: 

1. Hmotnostní tok pracovní látky v oběhu 

2. Tepelný tok v rekuperátoru 

3. Teplota v kondenzátoru  

4. Výkon čerpadla 

5. Výkon turbíny 

6. Výkon na svorkách generátoru 

7. Termická účinnost cyklu 

 

Znázornění výsledků modelování bylo provedeno obdobným způsobem, jak je ukázáno 

v kapitole 7.2 Zde byl navíc, ale vypočten i tepelný tok v rekuperátoru  

�̇�𝑟𝑒𝑘, protože v případě ORC jeho potřeba použít ke zvýšení účinnosti cyklu. Výsledky 

simulace a vypočtu, jsou v tabulce 7. 

 
Tabulka 7. Výsledky simulace ORC 

Parametr Výsledek 

�̇� 57,3 kg/s 

�̇�𝑟𝑒𝑘 10172 kW 

𝑇𝑐 71,5 ℃ 

𝑃č 289 kW 

𝑃𝑡 6,74 MW 

𝑃𝑂𝑅𝐶 6,45 MW 

𝜂𝑂𝑅𝐶 0,223 

 

6.5 Rozdíly v modelování ORC oproti R-C 
I když model ORC ve své struktuře je obdobný vodnímu cyklu, liší se od něho tím, že 

obsahuje model rekuperátoru a také chybí druhý spád.  

 Přihřívání páry. Potřeba přihřívání pracovní látky odpadá, jelikož ta po expanze 

v turbíně dostava do přehřátého stavu. Tím pádem není nutnost přehřevu. 

 Druhy spád. V případě ORC není potřeba pro zvýšení účinnosti, tj. nastává jedenkrát. 

 Rekuperátor.  Proces přenosu tepla v rekuperátoru je popsán následujícími rovnicemi: 
 M3.p = M2.p; M3.h = M3.medium.specificEnthalpy_pT(M3.p, M5.T, 0);  

 //Izobaricky děj. Teplota srovnává s teplotou po čerpadlu.  

 M6.p = Tlak1; M6.h = M5.h + (M2.h - M3.h);  

 //Izobaricky děj. Entalpie zvyšuje na pokles entalpii v ději 2-3. 
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6.6 Porovnání pracovních látek 
Pro porovnání pracovních látek vycházíme z předpokladu, že tlak před turbínou v případě 

ORC cyklu aplikovaného pro cementáře je zhruba 3 MPa.  Pro dolní tlak předpokládáme 0,2 

MPa, je což je mírný přetlak, který zamezuje průnik vzduchu do oběhu a nevyžaduje složité 

zařízení na hermetizaci. Simulace ORC cyklu byla přizpůsobena pro další pracovní média, viz 

tabulka 8. 

V případě cyklu založeném na Toluenu, je potřeba snížit maximální tlak (před turbínou), 

aby se medium dostalo do plynné fáze za dané teploty zdroje tepla, tj. teplota spalin 

odcházejících z cementárny Výsledky simulace všech organických látek jsou v tabulce 8. 

 
Tabulka 8. Výsledky simulace uvažpvání organických látek 

 �̇�[kg/s] �̇� [kW] 𝑇𝑐 [°C] 𝑃č [kW] 𝑃𝑂𝑅𝐶[MW] 𝜂𝑂𝑅𝐶 [-] 

Cyklopentan 57 10172 72 289 6,45 0,223 

Toluen 68 6648 136 180 4,68 0,161 

Heptan 80 5376 123 472 3,94 0,136 

R123 130 12356 48 322 6,77 0,233 

R245fa1 112 17761 33 295 7,02 0,242 

 

Z uvedených výsledku je vidět, že nejvyšší účinnosti dosahuje ORC na bázi R245fa je to 

případ největšího teplotního spádu. Jelikož předpokládáme podmínku minimálního tlaku 0,2 

MPa, tak už nebudeme řešit možnost další expanze, a to pro všechny média, i když by se dalo 

dosáhnout ještě vyšší účinnosti cyklu. Rovněž lze tvrdit, že každá látka má potenciál ke zvýšení 

účinnosti cyklu do momentu, kdy chladicí medium dosáhne teploty okolí. Ve všech zadáních 

jsme předpokládali teplotu okolí 25 °C. Na druhou stranu velký gradient teploty mezi teplotou 

syté kapaliny za kondenzačního tlaku a teplotou chladicího oběhu umožnuje použit kondenzátor 

chlazený vzduchem. Nevyužité teplo taky možno poslat do topného systému nebo 

technologické potřeby. 

Je nutno upozornit, že větší tepelný tok v rekuperátoru bude více snižovat výslednou 

účinnost cyklu, protože v uvedených modelech se počítalo s ideální rekuperací, což v reálném 

světě není dosažitelné. 

V této kapitole vodní R-C cyklus záměrně neporovnává s výsledky ORC, neboť vodní 

cyklus je velice odlišný v konstrukci zařízení a způsobu řízení, a tak by přímé porovnání nebylo 

zcela korektní.  

  

                                                 
1 OpenModelica nebyla schopna simulovat model s pracovní látkou R245fa, přestože struktura kódu je 

stejná se všemi ORC modely. Data pro medium R245fa byla stanovena v programu Dymola.  
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7 Ekonomické posouzení 
Pro ukázkový vypočet byl vybrán ORC systém používající R245fa. Cena ORC, náklady 

na údržbu, provozní hodiny za rok a doba životnosti ORC jednotky byli převzaté z firemní 

prezentace Turboden. [14] 

 

Investice do instalace ORC 3000 €/kW na svorkách generátoru 

Počet provozních hodin za rok 7500 h 

Roční náklady na údržbu  5 % pořizovací ceny ORC 

 

Z výsledku modelovaní ORC používajícím R245fa bylo zvoleno počítat se systémem o 

výkonu 7 𝑀𝑊𝑒𝑙 na svorkách generátoru. Kurz eura 26,5 byl převzat ze stránek ČNB platné dni 

20.05.2017 (http://www.cnb.cz/cs/index.html). Částku za nákup ORC jednotky bylo 

rozhodnuto hradit půjčkou v bance s úrokovou sazbou 2,5 % se splatností 5 let. Cena elektřiny 

v české republice pro průmysl ze zdroje [15] je 0,095 €, tj. 2,5 Kč za kWh. Z toho dál byly 

stanoveny potřebné k ekonomickému posouzení data: 

 

Investice do instalace ORC 556 500 000 Kč 

Roční náklady na údržbu 27 825 000 Kč 

Počet provozních hodin za rok 7500 

Životnost ORC 30 let 

Diskontní sazba  2,5 % 

Cena elektřiny u dodavatele  2,5 Kč/kWh 

 

Elektřina vyrobena z odpadního tepla bude spotřebovaná na cementárně pro snížení 

množství kupující elektřiny. Prvním krokem bylo spočítání ceny elektrické energie za prvních 

pět let (doba vracení půjčených peněz). Dalším krokem bylo stanovit cenu energie pro 

zbývající léta a porovnat to s alternativou kupovat veškerou elektřinu u dodavatele. 

Roční množství elektrické energie vyrobené během pět let: 

 Počet provozních hodin za rok + Výkon ORC = Roční množství el. energie 

7500 ∗ 7000 = 52 500 000 𝑘𝑊ℎ 

Náklady na tuto výrobu: 

Roční náklady na údržbu + Vracení půjčky = Náklady na ORC 

27 825 000 +
556 500 000

5
∗ (1 + 0,025) = 141 907 500 𝐾č 

Cena jedné kWh vyrobené pomocí ORC: 

141 907 500

52 500 000
= 2,703 𝐾č/𝑘𝑊ℎ 

Stejným způsobem je dále spočítaná cena kWh pro další léta, s tím že cena vyrobené elektřiny 

již nezahrnuje splácení půjčky: 

27 825 000

52 500 000
= 0,53 𝐾č/𝑘𝑊ℎ 

http://www.cnb.cz/cs/index.html
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Pro uvedenou cementárnu s denní výrobou 7128 tun slínku denně roční spotřeba elektřiny je: 

Denní výroba ∗ elektřina spotřebovaná na výrobu jedné tuny slínku ∗ dny v roce = roční spotřeba 

7123 ∗ 106 ∗ 365 = 275 588 870 𝑘𝑊ℎ 

Z toho je zřejmé, že v případě instalace ORC na zpracovaní odpadního tepla bude nutno 

ročně kupovat u dodavatele 223 088 870 kWh za 2,5 Kč/kWh. Zbytek elektrické energie bude 

ORC jednotka poskytovat ve dvou cenových rozmezích: první pět let a následující léta. 

V Excelu byl vytvořen následující graf, který ukazuje roční náklady na elektrickou energii 

během doby životnosti ORC. Roční náklady na elektřinu se skládá z částky uhrazené dodavateli 

během roku plus náklady na údržbu vlastního ORC. 

Roční náklady na elektřinu = Náklady na ORC + koupená elektřina 

 

 
Obrázek 13. Roční náklady na elektřinu v cementárně při použití R245fa. 

Celková úspora za 30 let se tedy potom počítá jako rozdíl mezí sumou ročních nákladů 

na elektřinu bez ORC, (na obrázku 13 vyznačené čtvercem) 

 30∙2,5∙275588570 Kč = 20669 mil. Kč. 

a sumou ročních nákladů na elektřinu s ORC jednotkou (na obrázku 13 trojúhelník)  

 5*(2,5*223088870+2.703*52500000)+25*(0.53*52500000+2,5*223088870) Kč = 

18136 mil. Kč. 

Výše uvedené výpočty platí pro pracovní látku R245fa a odpovídají výkonu ORC jednotky 

7 MW. V případě R245fa je tedy celková úspora za 30 let 20669 – 18136=2532,33 mil. Kč. 

 

Stejné výpočty byly provedeny pro ostatní pracovní media. Výsledkem je tabulka 9, 

znázorňující hlavní parametry navrženého ORC systému. Uvedené propočty se odvíjejí od 

vypočteného výkonu PORC viz tabulka 8. Je nutno poznamenat že každý výrobce má modelovou 

řadu své produkce a projektovat zcela novy systém není v technice zvykem. Z této myšlenky 

bylo zvoleno provádět ekonomicky studium s ORC jednotkami s přesnosti výkonu 500 kW.  
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Tabulka 9. Ekonomické porovnání. 

 𝑃𝑂𝑅𝐶 
[MW] 

Pořizovací 

cena  
[mil. Kč] 

Roční náklady na 

údržbu první 5 let 

[mil. Kč] 

Roční náklady na 

údržbu 

následující léta 
[mil. Kč] 

Úspora za 

30 let  
[mil. Kč] 

Cyklopentan 6 477 121,635 23,850 2170,57 

Toluen 4,5 357,750 91,226 17,887 1627,93 

Heptan 3,5 278,250 70,953 13,912 1266,16 

R123 6,5 516,750 131,771 25,837 2351,45 

R245fa 7 556,500 141,907 27,825 2532,33 

 

I když R245fa má nejvyšší účinnost ze zkoumaných médii, neznamená to jasnou volbu 

toho to média pro tuto aplikaci. Protože např. cyklopentan má ze všech simulovaných látek 

nejmenší hmotnostní tok pracovní látky. To hraje kladnou roli při volbě uvedeného média. 

Vysoký hmotnostní tok zvyšuje požadavky na čerpadlo, které tuto látku prohání. To znamená 

snížení spolehlivosti celého systému. Nízký hmotnostní tok, takže snižuje rozměr tepelných 

výměníku. Cyklopentan má i další výhodu oproti R245fa, a to je teplota v kondenzátoru: 72 ℃ 

oproti 48 ℃. Velký rozdíl v teplotách mezi pracovní látkou a chladicím okruhem zvětšuje 

tepelný tok na m2 teplosměnné plochy kondenzátoru, to umožnuje použit menši tepelný 

výměník a méně výkonné čerpadlo v chladicím okruhu. Tím pádem nižší hmotnostní tok 

pracovní látky snižuje: cenu chladicího systému, tlakové ztráty vznikající v kondenzátoru a 

elektrickou spotřebu chladicího okruhu. Nižší hodnoty těchto faktorů mají pozitivní na vliv 

účinnost cyklu. Avšak Tento model tuto problematiku neřeší (např. tlakové ztráty a vlastní 

elektrickou spotřebu chladicího oběhu), což by se projevilo v nižší účinnosti zařízení.  

Toluen, jenž má největší teplotu syté kapaliny za kondenzačního tlaku umožnuje 

poskytovat tepelnou energii chladicího oběhu do topného systému cementárny nebo na její 

technologické potřeby. Hmotnostní tok pracovní látky je shodný s cyklopentanovým cyklem 

tím pádem ponechává jeho výhody v dané věci. Ale na rozdíl od cyklopentanu toluen má 

výrazně menší tepelný tok v regenerátoru, což zvyšuje účinnost cyklu. Příčiny jsou popsaný v 

kapitole 6.6. 

Heptan se za daných podmínek nepočítá za konkurenceschopné médium, i když má 

některé výhody. Účinnost heptanového cyklu je příliš malá a přednosti vůči R245fa jsou, menši 

než u toluenu, s výjimkou tepelného toku v regenerátoru, který však je podobný. 

R123 a R245fa v daných výpočtech vykazuji podobné hodnoty z výše uvedených faktorů 

(hmotnostní tok, tepelný tok v rekuperátoru, gradient teplot).  R123 má lepši dispozice, nicméně 

rozhodující je množství vyrobené energie za rok. Z tohoto důvodu R245fa byl vybrán jako 

nejvhodnější médium pro ORC aplikaci.  
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Závěr 
Technologie ORC nachází uplatnění ve zpracování odpadního tepla hlavně při výrobě 

ocele, skla a keramiky, cementu a dalších obdobných průmyslových aplikaci. Nejrozšířenější 

uplatněni ORC technologie je však ve spalování biomasy pro výrobu elektrické energie nebo 

KVET. Hlavní výhodou organických látek oproti vodě je jejich nízký bod varu, což umožnuje 

získávat el. energie ze zdrojů jež teplota nedostatečná ke instalaci klasického R-C cyklu. Rozvoj 

technologie ORC má kladný dopad na životní prostředí (i když je riziko uniku pracovního 

media do atmosféry) protože při výrobě energie z odpadního tepla nebo z geotermálních zdrojů, 

případně solární elektrárny s ORC se nespaluji fosilní paliva.   

Volba vhodného pracovní média (organické látky) velmi ovlivňuje rozsah použitelnosti 

ORC zařízení. V této bakalářské práci byl posouzen vliv pracovní látky (média) na parametry 

oběhu, vytvořením modelů v jazyce Modelica. Vytvořené modely rovněž pomohou jako 

pomůcka pro podporu výuky.  

 V této bakalářské prací byla vytvořena knihovna v Modelice pro řešení vybraných úloh 

z předmětu Termomechanika. Ta má dvě časti, v první jsou modelované oběhy s ideálním 

plynem, jako Carnotův, Sabatův cyklus a Braytonův oběh. Druha část knihový je věnovaná 

Rankin-Clausiůvym cyklům včetně ORC.  Modely z druhé časti, byly simulovány pro 

zpracování odpadního tepla k výrobě elektrické energie v podmínkách reálného provozu 

cementárny. Bylo provedeno studium vlivu změny pracovního media v ORC a následně 

proveden ekonomický rozbor aplikace ORC v cementárenském provozu. 

Výsledky každého modelu byly otestovány pomoci nezávislého výpočtu na modelu, 

jednalo se o webový portál SmoWeb, parní tabulky a software Dymola. 

Důraz byl kladen na porovnání pracovních látek za daných podmínek. K tomu slouží 

vygenerované modely pro: Vodu, Cyklopentan, Toluen, Heptan, R123 a R245fa. Z výsledků 

všech uvedených modelů, bylo stanoveno, že chladivo R245fa má pro zvolené podmínky 

nejvyšší účinnost ze všech organických látek. Přestože cyklus s vodou má nejvyšší účinnost pro 

aplikace v cementárnách, začínají se prosazovat i ORC cykly, a to z důvodu malých nákladů na 

obsluhu zařízení. 

Modely vytvořené v jazyce Modelica jsou akauzalní, to znamená, že namísto 

deklarativního způsobu psaní kódu, umožňuje zápis kódu formou rovnic a lze snadno zaměnit 

vstupy a výstupy modelu, což je velice výhodné pro jeho testování a řešení případných 

inverzních úloh. 
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Seznam použitých symbolů 
Označení Jednotka Název 

𝑝 Pa Tlak 

𝑉 𝑚3 Objem 

𝑚 Kg Hmotnost 

𝑟 J/kg∗K Plynová konstanta 

𝑇 ℃ Teplota 

ℎ J/kg Entalpie 

𝑎 J/kg Měrná práce 

𝑄 J Teplo 

�̇� W Tepelný tok 

�̇� kg/s Hmotnostní tok 

𝑃 W Výkon 

𝜂 - Účinnost 

   

Indexy  Název 

1,2,3  Stav v diagramu 

In  Vstupující do ORC 

L  Okruh s termo-olejem 

C  Kondenzátor 

T  Turbína 

Č  Čerpadlo 

ORC  Na svorkách generátoru 

g  Generátor 

rek  Regenerátor 

TD  Termodynamická 

M  Mechanická 

av  Ve spalinách 
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Přílohy 
A. OpenModelica a OMEdit 

B. Zdrojový kód 

1. Oběh ideálního plynu 

2. Oběh reálného média 

 

A OpenModelica a OMEdit 

 

 

Obrázek 14. Výsledky simulace, graf obsahuje defaultně časovou osu, vzhledem k stacionárnímu řešení problému, časová 

závislost probíhajích dějů nebyla uvažována. 

 

B.1 Oběh ideálního plynu 
 

model Sabathe 
 

StavovaRovnice M1;StavovaRovnice M2;StavovaRovnice M3;StavovaRovnice M4;StavovaRovnice M5; 
 

Real Q12;Real Q23;Real Q34;Real Q45;Real Q51; 

Real A12;Real A23;Real A34;Real A45;Real A51; 
Real At12;Real At23;Real At34;Real At45;Real At51; 
Real U12;Real U23;Real U34;Real U45;Real U51; 

Real H12;Real H23;Real H34;Real H45;Real H51; 
Real S12;Real S23;Real S34;Real S45;Real S51; 
Real n12;Real n23;Real n34;Real n45;Real n51; 
parameter Real eps=7;parameter Real fi=2;parameter Real psi=1.2;parameter Real kappa=1.4; 
Real A0;Real QH;Real QC;Real nt; 
Real cp(start=1010,min=10);Real cv(start=720,min=10); 
equation  
M1.p*M1.V^kappa=M2.p*M2.V^kappa; 
M2.V=M3.V; 
M3.p=M4.p; 
M4.p*M4.V^kappa=M5.p*M5.V^kappa; 
M5.V=M1.V; 

 

Q12=0; 
Q23=1/(kappa-1)*M2.V*(M3.p-M2.p); 
Q34=kappa/(kappa-1)*M3.p*(M4.V-M3.V); 
Q45=0; 
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Q51=1/(kappa-1)*M5.V*(M1.p-M5.p); 
 

A12=M1.p*M1.V/(kappa-1)*(1-(M2.p/M1.p)^((kappa-1)/kappa)); 
A23=0; 
A34=M3.p*(M4.V-M3.V); 
A45=M4.p*M4.V/(kappa-1)*(1-(M5.p/M4.p)^((kappa-1)/kappa)); 
A51=0; 

 

At12=M1.p*M1.V*kappa/(kappa-1)*(1-(M2.p/M1.p)^((kappa-1)/kappa)); 
At23=M2.V*(M2.p-M3.p); 
At34=0; 
At45=M4.p*M4.V*kappa/(kappa-1)*(1-(M5.p/M4.p)^((kappa-1)/kappa)); 
At51=M5.V*(M5.p-M1.p); 

 

U12=cv*M1.m*(M2.T-M1.T); 
U23=cv*M2.m*(M3.T-M2.T); 
U34=cv*M3.m*(M4.T-M3.T); 
U45=cv*M4.m*(M5.T-M4.T); 
U51=cv*M5.m*(M1.T-M5.T); 

 

H12=cp*M1.m*(M2.T-M1.T); 
H23=cp*M2.m*(M3.T-M2.T); 
H34=cp*M3.m*(M4.T-M3.T); 
H45=cp*M4.m*(M5.T-M4.T); 
H51=cp*M5.m*(M1.T-M5.T); 

 

S12=0; 
S23=cv*M2.m*log(M3.T/M2.T); 
S34=cp*M3.m*log(M4.T/M3.T); 
S45=0; 
S51=cv*M5.m*log(M1.T/M5.T); 

 

eps=M1.V/M2.V; 
fi=M3.p/M2.p; 
psi=M4.V/M3.V; 

 

A0=A12+A23+A34+A45+A51; 
QH=Q23+Q34; 
QC=Q51; 
nt=A0/QH; 
cp=cv+M1.r; 
kappa=cp/cv; 

 

n12=1.4; 
n23=0; 
n34=80000000000; 
n45=1.4; 
n51=0; 

 

M1.p =98100; 
 

M1.m =1;M2.m =1;M3.m =1;M4.m =1;M5.m =1; 
 

M1.r=287.04;M2.r=287.04;M3.r=287.04;M4.r=287.04;M5.r=287.04;M1.T=303.15; 
 

end Sabathe; 
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B.2 Oběh reálného méda 
model ORC_Cyclopentane_Cement 

  extends Modelica.Icons.Example; 

MediaModels.Tab_Cyclopentane M1; 

MediaModels.Tab_Cyclopentane M2id,M2; 

MediaModels.Tab_Cyclopentane M3; 

MediaModels.Tab_Cyclopentane M4; 

MediaModels.Tab_Cyclopentane M5id,M5; 

MediaModels.Tab_Cyclopentane M6; 

MediaModels.Tab_Cyclopentane M7; 

 

parameter Real Q_av=28966e3; 

parameter Real ita_OilLoop=0.98; 

parameter Real ita_turbineTD=0.9; 

parameter Real ita_turbineM=0.95; 

parameter Real ita_alternator=0.98; 

parameter Real ita_cerpadlo=0.8; 

parameter Real Tlak1 = 3e6; 

parameter Real Tlak2 = 0.2e6; 

parameter Real Teplota1 = 260+273.15; 

Real Q_in;  //Teplo za sek 

Real tokPL; //Tok Pracovni latky 

Real P_ORC; 

Real P_turbine; 

Real P_pump; 

Real Q_rec; 

Real Tc; 

 

Real q23;                                                                       

Real q56;                                                                       

Real q67;                                                                       

Real q71;                                                                         

Real at;                                                                         

Real ac; 

Real qH; 

Real nt; 

 

equation 

   //processes 

 

   //Eveparator 

   M1.p = Tlak1; 

   M1.h = M1.medium.specificEnthalpy_pT(M1.p, Teplota1, 0); 

   //turbine 

   M2id.p = Tlak2; 

   M2id.h = M2id.medium.specificEnthalpy_ps(M2id.p, M1.s,0); 

   M2.p = Tlak2; 

   M2.h = (M2id.h - M1.h)*ita_turbineTD + M1.h; 

   //recuperator 

   M3.p = M2.p; 

   M3.h = M3.medium.specificEnthalpy_pT(M3.p, M5.T, 0); 

   //condencer 

   M4.p = M3.p; 

   M4.h = M4.medium.specificEnthalpy_ps(M4.p, M4.s1, 0); 

   //pump 

   M5id.p = Tlak1; 

   M5id.h = M5id.medium.specificEnthalpy_ps(M5.p, M4.s, 0); 

   M5.p = Tlak1; 

   M5.h = (M5id.h - M4.h)/ita_cerpadlo + M4.h; 

   //recuperator2 

   M6.p = Tlak1; 

   M6.h = M5.h + (M2.h - M3.h);                                                            

//M6.medium.specificEnthalpy_pT( M6.p, M2.T, 0); 

   //kotel 

   M7.p = Tlak1; 

   M7.h = M7.medium.specificEnthalpy_ps( M7.p, M7.s1, 0); 

 

Q_in = Q_av*ita_OilLoop; 
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Q_in = qH*tokPL; 

P_turbine = at*ita_alternator*tokPL; 

P_pump = ac*tokPL; 

P_ORC = P_turbine - P_pump; 

Q_rec = -q23*tokPL; 

at = -(M2.h - M1.h)*ita_turbineM;        //práce turbiny               

ac = M5.h - M4.h;                        //prace cerpadla 

q23 = M3.h - M2.h;                       //recuperator 

q56 = M6.h - M5.h;         //recuperator 

q67 = M7.h - M6.h;                       //kotel 

q71 = M1.h - M7.h;                       //evaporator 

qH = q67 + q71; 

nt = (P_turbine - P_pump) / Q_av; 

Tc=M4.T-273.15; 

end ORC_Cyclopentane_Cement; 

 
model Tab_Cyclopentane   "ThermodynamicState is faster since it does not call the saturation properties" 
replaceable package medium = THERMO.ORC.MediaCoolprop.Cyclopentane_CP constrainedby  
Modelica.Media.Interfaces.PartialMedium "Medium model"                                                                         annotation (); 
 //THERMO.Media.EM.R718_CP 
input Modelica.SIunits.Pressure p; //p 
input Modelica.SIunits.SpecificEnthalpy h;  //h 
medium.ThermodynamicState stav "Properties of the two-phase fluid"; 
Modelica.SIunits.Density d;  //hustota vypoctena 
Real v; 

Modelica.SIunits.SpecificInternalEnergy u;  //vnitrni energie vypoctena 
Modelica.SIunits.SpecificEntropy s;  //entropie vypoctena 
Modelica.SIunits.Temperature T;  //teplota vypoctena 
medium.SaturationProperties sat;  //medium.ThermodynamicState stav1 "syta kapalina"; 
Modelica.SIunits.SpecificEntropy s1;  //entropie syta kapalina 
 //medium.ThermodynamicState stav2 "syta para"; 
 Modelica.SIunits.SpecificEntropy s2;  //entropie syta para 
equation  
stav = medium.setState_ph(p=  p, h=  h); 
d = medium.density(stav); 
v = 1 / d; 
s = medium.specificEntropy(stav); 
u = medium.specificInternalEnergy(stav); 
T = medium.temperature(stav); 
sat = medium.setSat_p(p); 
s1=sat.sl; 
s2=sat.sv; 
end Tab_Cyclopentane; 

 

package Cyclopentane_CP "CoolProp.Cyclopentane - Coolprop - TC" 
  extends ExternalMedia.Media.CoolPropMedium(mediumName = "Cyclopentane", substanceNames = {"Cyclopenta

ne"}); 
end Cyclopentane_CP; 

 

 


