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Abstrakt 

 

V první části bakalářské práce je zpracován obecný pohled na problematiku kogenerace - 
společné výroby tepla a elektrické energie. Kromě technických a ekonomických aspektů je také 
zmíněna problematika legislativní a dotační, zejména ve vztahu k využití obnovitelných zdrojů 
energie. 

 V další části jsou popsány zásady pro dimenzování a  možnosti uplatnění KJ.  
Následující pasáž je pak věnována  palivům, jejich rozdělení, typům, druhům a dostupnosti.  
Práce pokračuje rozdělením různých typů provozů KJ. 

Závěrem je již vlastní návrh KJ pro rodinný dům s popisem jednotlivých okruhů, použité 
ochrany a následně také ekonomické zhodnocení. 

Nedílnou součástí je i návrh elektrické instalace v RD.  

 

 

 

 

 

Abstract 
In the first part of bachelor paper is created global view on cogeneration issue – producing 

of heat energy and electric  power in co-operation. Besides technical and economical aspects, the 
legislative and endowment problems are mentioned, especially in relation to usage of renewable 
energy resources. In the other part the dimensioning rules are described and use possibilities of 
CU. Following part is devoted to fuel, its separation, type, sort and availability. The topic 
continues by separation of different type of CU operations. Finally there is the project of CU for 
single-family house with description of single circuit, used protection and economical evaluation 
at last. Integral part of it is a project of an electrical system in the single-family house. 
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1. Úvod 
 

Kogenerace, neboli KVET, je pojem pro současnou  výrobu elektrické a tepelné energie. 

Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv. Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je 
teplo vzniklé při výrobě elektrické energie vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka 
teplo k vytápění a šetří tak palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup. 

Spalováním uhlovodíkových paliv, nebo využíváním jiných primárních zdrojů tepla v energetice 
při použití v motoru či turbíně vzniká velké množství nízkopotenciálového tepla, které je u 
běžných motorů nutno odvádět chladící soustavou. Toto teplo by představovalo tepelné ztráty 
procesu výroby energie. Vzhledem k fyzikálním omezením (carnotův cyklus) toto teplo není 
možno použít k výrobě mechanické práce nebo elektřiny. Proto je výhodné je využít k ohřevu 
teplé vody, vytápění a podobným účelům. Tak je současně využita energie pro výrobu elektřiny a 
ztrátové teplo je k dispozici k dalšímu použití. Lze tak dosáhnout přibližně 80% tepelné 
účinnosti. 

 

 

 

 

 

 

   

Spalinový     
výměník 

Palivo

Odvod spalin El. energie 

Teplovodní    
výměník 

Ohřátá      
voda 

 

                                           Obrázek 1.1:  Blokové schéma KJ 
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1.1  JAK PRACUJE KOGENERAČNÍ JEDNOTKA 

Elektrická energie vzniká ve všech elektrárnách roztočením elektrického generátoru pomocí 
turbíny. Teplo nutné k výrobě páry, která turbínu pohání, se většinou získává spalováním uhlí 
nebo štěpením jader uranu. Velká část tepla však není využita a je bez užitku vypouštěna do 
ovzduší. Účinnost výroby v tepelných elektrárnách se pohybuje kolem 30%, nejmodernější 
paroplynové elektrárny pak mají účinnost kolem 50%, ovšem k dalším ztrátám ve výši asi 11% 
dochází při transformaci a dálkovém přenosu elektrické energie. 

V kogenerační jednotce vzniká elektrická energie stejným způsobem jako v jiných elektrárnách - 
roztočením elektrického generátoru, a to pomocí pístového spalovacího motoru. Motory v 
kogeneračních jednotkách jsou standardně konstruovány na zemní plyn, mohou však spalovat i 
jiná kapalná či plynná paliva. 

Teplo, které se ve spalovacím motoru uvolňuje, je prostřednictvím chlazení motoru, oleje a spalin 
efektivně využíváno a díky tomu se účinnost kogeneračních jednotek pohybuje v rozmezí 80 - 90 
%. 

 

 

 

 
                                                      Obrázek 1.2:  Náhled do KJ 
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1.2  VÝHODY KOGENERACE 

1.2.1  Úspora paliva 
 
Použití kogeneračního způsobu výroby tepla a elektrické energie představuje zhruba 40% 
úsporu paliva. Převedeno na peníze to znamená, že za stejné množství energie zaplatí uživatel 
pouze 60% finančních prostředků. 

 

 

 

 
Obrázek 1.3:  Vyobrazení úspory paliva formou výroby elektřiny 
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1.2.2  Úspora nákladů na nákup energie 
 
Ze stejného množství paliva získá uživatel přibližně dvojnásobné množství energie, z níž část 
může prodávat, a tím opět snižovat vlastní náklady. 
 

1.2.3  Minimalizace nákladů na rozvod energie 
 
Teplo i elektrická energie navíc vznikají v místě  své spotřeby, čímž odpadají  náklady na rozvod 
energie i ztráty tímto dálkovým rozvodem způsobené. Teplo vznikající v kogenerační jednotce je 
využito k vytápění budov,  přípravě teplé  užitkové  vody nebo k přípravě  technologického tepla. 
 
1.2.4  Ekologický způsob výroby 
 
Protože se při použití  kogeneračního  způsobu  výroby  elektřiny a tepla  ušetří  asi 40% paliva, 
zatěžuje kogenerace z ekologického hlediska přibližně o  totéž procento  méně životní prostředí. 

 
1.2.5  Energie pro případ nouze 
 
Kogenerační jednotky slouží často též jako nouzové zdroje elektrické energie v místech její 
nepřetržité potřeby. 
 

1.2.6  Výroba chladu 
  
Pomocí absorpčního výměníku je vyrobené teplo možno využít i k výrobě chladu pro 
technologické účely nebo klimatizaci. V takovém případě se hovoří o tzv. trigeneraci, 
kombinované výrobě elektrické energie, tepla a chladu. 
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1.3  ROZDĚLENÍ ENERGIE V PRIMÁRNÍM PALIVU NA     
       TEPLO A ELEKTRICKOU ENERGII 
 
1.3.1  PARNÍ  KOGENERACE  
 
Celková účinnost využití energie obsažené v primárním palivu je cca 77 - 87 %, při čemž 
dominantní je účinnost výroby tepla (v závislosti na tlaku před a za turbínou cca 62 - 76 %), 
účinnost výroby elektrické energie se pohybuje mezi 8 - 15 %. Stu peň zhodnocení primárního 
paliva na elektrickou energii je tedy nízký, výhodou je však oproti plynové kogeneraci možnost 
spalování levného paliva (uhlí) nebo obnovitelného paliva - biomasy.  
 
 
Popis zařízení: 
 
Pro nižší elektrické výkony (cca 50 až 15 000 kW) jsou dodávána soustrojí s protitlakými 
turbínami axiálními nebo radiálními (pro vyšší výkony pouze s turbínami axiálními) pohánějícími 
přes převodovku alternátor. Z hlediska dosahované ter mo dynamické účinnosti jsou výhodné 
moderní rychloběžné radiální turbíny jednostupňové nebo dvoustupňové s malou měrnou 
hmotností a krátkou dobou najíždění. Turbíny axiální i radiální jsou v uvedeném výkonovém 
rozsahu konstruovány pro vstupní/výstupní tlak páry 0,9 - 6,5 / 0,1 - 0,7 MPa a teplotu páry 200 - 
450 °C. Regulace elektrického výkonu soustrojí je zajištěna regulačním ventilem na přívodu páry 
do turbíny, případně navíc natáčivými statorovými lopatkami. 

 
1.3.2  PLYNOVÁ KOGENERACE  
 
Stupeň konverze energie obsažené v primárním palivu na elektrickou energii je oproti parní 
kogeneraci podstatně vyšší, cca 23 - 41 %, účinnost výroby tepla je cca 35 - 57 %, celková 
účinnost využití energie v palivu činí cca 68 - 90 %. Cenou za vyšší podíl vyráběné elektřiny je 
však nutnost spalovat plynné palivo, tzn. ve většině případů drahý zemní plyn, jako alternativní 
plynné palivo je možno použít i bioplyn nebo jiný odpadní plyn. Nízká výhřevnost těchto plynů 
však vyžaduje konstrukční úpravy motoru či turbíny, navíc se projeví v nižší elektrické účinnosti.  
 
 
Popis zařízení: 
 
Kogenerační jednotka se spalovacím motorem se skládá ze zážehového spalovacího motoru 
pohánějícího přímo alternátor vyrábějící elektrickou energii a výměníků pro využití odpadního 
tepla z motoru. Odpadní teplo je odváděno pomocí dvou výměníků na dvou teplotních úrovních. 
První výměník odvádí teplo z bloku motoru a z oleje na úrovni cca 80 - 90 °C. Druhý výměník 
odvádí teplo z odcházejících výfukových spalin o teplotě cca 400 - 500 °C. Výměníky jsou z 
hlediska průtoku teplonosného média zapojeny do série. Obvykle jsou kogenerační jednotky 
koncipovány pro dodávku tepla do teplovodního systému 90/70 °C, méně již do systému 110/85 
°C, resp. 130/90 °C. 
Kogenerační jednotky se zážehovými spalovacími motory se dodávají o elektrických 
výkonech v rozsahu cca od 20 do 5000 kW.  
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Kogenerační jednotka se spalovací turbínou sestává ze soustrojí spalovací turbína - alternátor, 
vyrábějícího elektrickou enregii, a ze spalinového kotle, z něhož je dodáváno využitelné teplo ve 
formě teplé či horké vody nebo páry. Zemní plyn pro pohon turbíny je nutno přivádět pod tlakem 
cca 1,5 -2,5 MPa dle kompresního poměru turbíny. 
Spaliny z turbíny jsou přiváděny do spalinového kotle k výrobě tepla ve formě páry nebo horké 
resp. teplé vody. Při požadavku na zvýšení tepelného výkonu spalinového kotle je instalován tzv. 
přihřívací hořák spalující zemní plyn, jenž je vřazen do spalin proudících z turbíny do kotle a 
zvyšuje teplotu spalin přicházejících z turbíny (cca 450 - 600 °C) přibližně na maximální teplotu 
900 °C. Možnost volby média, na kterém je odváděno teplo ze spalinového kotle je z hlediska 
jeho využitelnosti dle požadavků spotřeby hlavní výhodou kogeneračních jednotek se spalovací 
turbínami proti kogeneračním jednotkám se spalovacími motory. 
Kogenerační jednotky se spalovacími turbínami se dodávají o elektrických výkonech v rozsahu 
cca od 1 do 200 MW. 
 

1.3.3  PAROPLYNOVÁ KOGENERACE  
 

Podstatou tohoto typu kombinované výroby tepla a elektrické energie je dosažení maximálního 
podílu výroby elektrické energie, který může přesáhnout až 44 % z přivedeného tepla v palivu. 
Jinak o paroplynovém cyklu platí stejné možnosti a omezení jako u cyklu plynového. Přehled 
základních parametrů jednotlivých typů kombinované výroby tepla a elektřiny je uveden v tab. 1.  
 
 

 

Popis zařízení: 

Pára vyrobená v kotli využitím tepla spalin ze spalovací turbíny pohání ještě parní turbínu. 
Poměrem dodávky paliva do spalovací komory turbíny a spalinového kotle je potom dán poměr 
výkonu spalovací a parní turbíny. U větších instalací se obvykle používá dvoutlakového 
spalinového kotle a tomu odpovídající dvoutlakové parní turbíny. Poměr výkonů spalovací a 
parní turbíny je ve většině případů přibližně 3:1 až 4:1. 

 

Tabulka 1.1:  Účinnosti tepláren 
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1.4   ZÁSADY PRO DIMENZOVÁNÍ A POTENCIÁLNÍ     
        UŽIVATELÉ ZAŘÍZENÍ PRO KOMBINOVANOU VÝROBU  
 
Při rozhodování o typu a instalovaném výkonu kogenerační jednotky je nutno brát v úvahu 
všechna uvedená hlediska s přihlédnutím k podmínkám subjektu, do něhož má být instalována: 
 
- denní a roční harmonogram spotřeby tepla a elektrické energie (u komunálních zdrojů jen       
   tepla, el. energie bude dodávána do sítě) 
- druh požadovaného teplonosného media 
- dostupnost jednotlivých paliv 
- stávající instalovaný výkon kotlů a jejich teplotní a tlakové parametry 

V případě, že do daného subjektu je teplo dodáváno z parních kotlů o vyšším tlaku a teplotě 
spalujících levné palivo (uhlí, těžký topný olej) přes redukční stanici je při instalaci parní 
kogenerace (paralelně k redukční stanici) zajištěna relativně dobrá návratnost investičních 
prostředků. 
Naopak kogenerační jednotky se spalovacími motory s podstatně vyšší výrobou el. energie vůči 
teplu je možno instalovat jen v těch případech kdy je možno využít vyrobené teplo ve formě teplé 
(90/70 °C) nebo horké vody (110/85 °C) a daný subjekt je plynofikován s dostatečnou kapacitou 
dodávky plynu. V průmyslových závodech kde je odběr tepla vázán na dodávku páry je možno 
instalovat pouze kog. jednotku se spalovací turbínou nebo jednotku paroplynovou a jen s 
vysokými instalovanými výkony (řádově desítky MW).  
Vhodným ukazatelem investiční náročnosti kombinované výroby tepla a el. energie je měrná 
investiční náročnost instalovaného elektrického výkonu (Kč/kWe). Tato hodnota se pohybuje v 
rozmezí cca 10 - 40 000 Kč/kWe a obecně klesá s rostoucím instalovaným výkonem (bez 
stavebních nákladů a nákladů na vyvedení elektrického a tepelného výkonu jednotky). Nejnižší 
investiční náročnost je u parních kogenerací a nejvyšší u paroplynových jednotek. 
Druhým ukazatelem je provozní náročnost jednotky vztažená sumárně na 1 kWh vyrobené 
elektrické energie (Kč/kWh). Např. pro prvních 40 až 55 tisíc hodin provozu kogenerační 
jednotky s plynovým motorem se tato položka pohybuje dle jejího výrobce v rozsahu 0,16 až 
0,23 Kč/kWh. 
Rozhodnutí o instalaci kogenerační jednotky musí předcházet pečlivý ekonomický rozbor jejího 
provozu - jednotku je třeba provozovat tak, aby kromě vyrobené elektřiny bylo maximálně 
využito i vyrobené teplo. Pro splnění uvedených podmínek je tedy nutno výkon kogenerační 
jednotky vhodně dimenzovat ve vztahu k průběhu denního i ročního diagramu odběru elektřiny a 
tepla a k ceně, za kterou lze vyrobenou elektřinu a teplo zhodnotit. 
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1.5  Možnosti uplatnění KJ 
 

Z technického hlediska lze kogenerační jednotku uplatnit v jakékoli výrobně elektrické 
energie nebo naopak v jakékoli výrobně tepla. Po praktické a zejména ekonomické stránce však 
uplatnění kogeneračních jednotek závisí zejména na odbytu jednotlivých produktů výroby, tedy 
na uplatnění elektřiny a vyrobeného tepla.  

 

Uplatnění elektrické energie nebývá obvykle problém. Ta je spotřebována buď přímo v místě 
výroby (např. ve výrobě v podniku, který vlastní svou podnikovou kogenerační jednotku), nebo 
v rámci distribuční či přenosové soustavy. Povinnost provozovatelů těchto soustav vykupovat 
elektřinu z kogeneračních zdrojů je dána legislativou, takže případné problémy s uplatněním 
elektrické energie mohou být způsobeny pouze technickými potížemi, zejména vzdáleností 
výrobny od nejbližšího vedení s dostatečnou přenosovou kapacitou. 

 

U využití tepla z KVET je situace poněkud komplikovanější. Teplo, na rozdíl od elektrické 
energie, se hůře přepravuje na velké vzdálenosti a eventuální výstavba dálkových teplovodů je 
velmi nákladná. To omezuje využití kogeneračních zdrojů na lokality, které mají dostatečný 
potenciál na využití tepla z produkce jednotky. Tento faktor se také obvykle stává limitujícím pro 
velikost instalovaného zdroje. Kogenerační jednotky proto nacházejí uplatnění zejména v: 

 

- v podnicích s velkou spotřebou technologického tepla (ať už v páře nebo v teplé vodě) 
- ve větších objektech s významnou celoroční spotřebou tepla (hotely, nemocnice, bazény atd.) 
- v hustě obydlených oblastech se systémem centrálního zásobování teplem (SCZT) 

 

Nebo je nutné s výstavbou kogeneračního zdroje také vybudovat příslušnou technologii, 
budovu nebo systém CZT, který vyrobené teplo využije. 

 

Dalším problémem s uplatněním tepla z KVET je v případě jeho využití na vytápění objektů 
jeho sezónní potřeba. Topné systémy v objektech i rozvody v systémech CZT jsou dimenzovány 
na tzv. výpočtovou teplotu, která se dle oblastí pohybuje mezi -12 oC až -20 oC. Tyto teploty však 
nastávají jenom „několik“ dní v roce a ostatní dobu topné sezóny a samozřejmě mimo ni, jsou 
potřeby tepla výrazně nižší. Více méně konstantní je pouze potřeba tepla na přípravu teplé 
užitkové vody, která však tvoří pouze 20-30% celoroční spotřeby tepla v objektech určených 
k bydlení. Kogenerační zdroje se s ohledem na jejich investiční náročnost navrhují tak, aby byly 
v provozu co největší část roku, ideálně celoročně. Proto jsou v oblasti teplárenství navrhovány 
zdroje KVET tak, aby pokryli základní potřebu tepla a na špičkové výkony, které jsou potřeba 
několik dní v roce, se budují tzv. špičkové kotle pracující v prostém topném režimu. Je také 
možné budovat více kogeneračních jednotek zapojených paralelně a spínaných dle potřeby nebo 
využití akumulace tepla do zásobníku s provozem jednotky v době nejvýhodnějších tarifů výkupu 
vyrobené elektrické energie. 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 23

                      

 

 

 

 

 
Obrázek 1.4: Rozložení výkonu KJ  

 

 

 

 

Vhodnou variantou využití produkce tepla z KVET je jeho spotřeba v letních měsících ke 
chlazení objektu. Tento režim, kdy kogenerační jednotka vedle výroby elektrické energie 
a dodávky tepla k vytápění objektu slouží i k výrobě tepla pro chlazení objektu (obvykle přes 
vzduchotechnické rozvody) nazýváme trigenerací. Uplatňuje se zejména v administrativním, 
ubytovacích, nemocničních a sociálních objektech. V porovnání s klasickým kompresorovým 
chlazením (klimatizací) je však výrazně investičně náročnější. 
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1.6  Legislativní podpora kogenerace 

 

Výše popsané výhody použití kogenerace, zejména vyšší využití primárních zdrojů a s tím 
spojené snížení emisí škodlivin vedli k zavedení legislativních opatření, které mají podpořit 
výstavbu nových zdrojů a využívání KVET v maximální možné míře v celoevropském měřítku. 

 
 
1.6.1  Legislativa EU, směrnice 2004/8/EC 

 

Společenství podporuje koncept kombinované výroby tepla a elektrické energie od roku 
1974. Doporučení Rady 88/611/EEC z listopadu 1988 ¨zavedlo následující zásady této politiky: 

 

- povinnost veřejných energetických podniků vykupovat elektřinu od samovýrobců 
- spravedlivé schvalovací postupy pro elektrárny v soukromém vlastnictví 
- ekonomická podpora veřejných energetických podniků, které omezují vznik dalších nákladů, 

ať už jde o palivo či provozní náklady 
- nediskriminační jednání pokud jde o dodávky elektřiny do veřejných sítí 

 

Směrnice o liberalizaci energetického trhu nabízí členským státům možnost dát přednost 
kogeneračním zařízením, když energetický podnik (operátor trhu) rozhoduje o zřízení výrobních 
zařízení. 

 

Také návrh Směrnice Rady nazvaný „Restrukturalizace rámce Společenství pro danění 
energetických výrobků – Restructuring the Community framework for the taxation of energy 
products“, který byl Komisí přijat v roce 1997, nabízí členským státům možnost poskytnout 
finanční výhody kogenerační výrobě. 

V roce 2004 byla přijata Směrnice 2004/8/EC Evropského parlamentu a Rady o podpoře 
kogenerace založené na efektivní poptávce po teple na vnitřním energetickém trhu. Hlavním 
smyslem Směrnice je stanovení jednotných kritérií, platných pro všechny země EU, za kterých 
mohou jednotlivé státy podpořit kogenerace tepla a elektřiny. Členské státy musí přijmout 
zákony, které převádí Směrnici do národního právního řádu a administrativně zajistit naplnění 
těchto předpisů nejpozději do 21. února 2006. 

 

 

V rámci Evropské unie je podle pravidel Jednotného vnitřního trhu obecně zakázána 
selektivní veřejná podpora firmám a technologiím. Pokud vznikne potřeba podpořit určité 
technologie, které není možno prosadit běžnou hospodářskou soutěží mezi subjekty, musí tak být 
činěno na základě jednotných a transparentních pravidel, platných pro všechny subjekty EU a 
stejnými, harmonizovanými nástroji. V souladu s tímto principem může být podle Směrnice 
podpora přiznána pouze technologiím, které splňují podmínky vysoce účinné kogenerace: 
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- Kogenerační technologie musí zajistit alespoň 10-ti procentní úsporu primárních zdrojů 
energie v porovnání s referenčními hodnotami spotřeby primárních zdrojů při oddělené 
výrobě tepla a elektřiny. Referenční hodnoty spotřeby primárních zdrojů při oddělené výrobě 
byly stanoveny komisí 21.února 2006, a to s přihlédnutím ke všem specifikům výroby a 
použitých technologií v rámci EU. Tyto hodnoty bude Komise následně upravovat – poprvé 
k 21. únoru 2011 a poté každé čtyři roky. Do doby než komise stanoví výše uvedené 
referenční hodnoty, mohou členské státy použít hodnoty vlastní, pokud tyto budou stanoveny 
stejnou metodou, která platí pro Komisi, jak je popsáno v příloze Směrnice 

- Vysoce účinnou kogenerací se rovněž rozumí technologie kogenerace malého rozsahu (1 
MW) nebo tzv. mikrokogenerace (do 50 kW). Tímto je zohledněn cíl zajistit větší bezpečnost 
dodávky energie díky použití většího počtu menších zdrojů energie, pokud jsou tyto efektivní. 
 

1.6.2  Legislativa ČR, podpora výstavby KJ 
 

Ustanovení Směrnice se postupně promítli do naší legislativy. Energetická zákon 406/2000 
Sb. stanovuje podmínky kombinované výroby tepla a elektřiny, připojení, přístupu do sítí, 
prodeje a osvědčení o původu elektřiny. Zákon o obnovitelných zdrojích energie 180/2005 Sb. 
upravuje podporu státu pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. Mezi ně 
patří též použití kogeneračních technologií na bázi biomasy, bioplynu, skládkových plynů, 
dřevoplynu a dalších. 

 

Stát podporuje výstavbu kogeneračních jednotek jednak stanovením minimálních výkupních 
cen elektrické energie vyrobené v kogeneračních jednotkách ať už s využitím obnovitelných 
zdrojů nebo bez nich. Tyto výkupní ceny stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). 
Provozovatel distribuční soustavy je povinen elektřinu za tyto ceny od výrobce vykupovat za 
dodržení příslušných technických podmínek. Pro potencionální investory jsou takto stanovené 
ceny a jejich časová garance na dobu 15 (Zákon 180/2005 Sb. §6) let jistotou návratnosti 
investice a jejího přiměřeného zhodnocení.  

 

Stát dále podporuje výstavbu nových zdrojů KVET, byť většina podpory se soustřeďuje na 
zdroje využívající jako palivo obnovitelné zdroje energie. Nejznámější jsou dotační tituly 
poskytované Státním fondem životního prostředí (SFŽP), Českou energetickou agenturou (ČEA) 
a z fondů EU (infrastruktura, životní prostředí). V programech podporovaných těmito státními 
organizacemi je možno nalézt nejenom dotace na výstavbu samotných kogeneračních zdrojů, ale 
i souvisejících soustav CZT, zařízení na přípravu paliva atd. Dotace z těchto programů mohou 
získat, jak podnikatelské subjekty (podpora je omezenější), tak zejména veřejné subjekty (města, 
obce). 
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1.7  Paliva  pro KJ 

 

Při návrhu KJ je nutné také řešit jaký druh paliva se použije, jeho dostupnost, podmínky 
oxidace, cenu, náklady spojené s dopravou a skladováním, likvidaci nespalitelných složek atd. 

 

1.7.1  Rozdělení paliv 
 

Paliva jsou pro účely jejich energetické spotřeby speciálně produkována z primárních zdrojů, 
a to buď přímo, nebo prostřednictvím energetických výrobních řetězců. Mohou vznikat rovněž 
využíváním odpadních surovin z jiných výrobních řetězců - druhotné zdroje. 

V obou případech mohou procházet před využitím zušlechťovacími procesy, které zvyšují 
jejich energetický obsah, dopravní schopnosti, chemické složení, tj. mění se parametry - jakostní 
ukazatele paliva. Členění paliv se provádí mnoha způsoby. Je prováděno na základě jejich 
fyzikálních vlastností, původu vzniku, energetického obsahu, vlivu na životní prostředí apod. S 
ohledem na využití paliva pro KJ je důležité rozdělení podle: 

 

-  typu paliva 

- druhu paliva 

- dostupnosti 

 

 
1.7.2  Typ paliva    
 
     dělíme dle původu vzniku a dále dělíme na: 

 

- fosilní paliva 

- biopaliva 

- alternativní paliva 

 

Fosilní paliva  jsou nerostné suroviny organického původu s vysokým energetickým 
obsahem - uhlí, ropa, zemní plyn, které vznikaly v období prvohor a druhohor přeměnou 
odumřelých organizmů za nepřístupu vzduchu. 

 

Biopaliva se získávají z biomasy, což je organická hmota rostlinného a živočišného původu. 
Paliva rostlinného původu vzniklá fotosyntézou se nazývají fyto-paliva. Biopaliva vznikají i 
energetickým využitím druhotných zdrojů vznikajících např. v potravinovém výrobním řetězci  
(kejda při chovu zvířat apod.). Fyto-paliva mají energetický obsah v hmotnostní jednotce  
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přibližně stejný jako fosilní paliva, ale v objemové jednotce značně nižší. Protože obsahují velké 
množství vody, je jejich výhřevnost značně proměnlivá. 

 

Alternativní paliva - např. vodík, jaderné palivo (syntéza lehkých jader) atd. - jsou ve stádiu 
ověřování možnosti využití. Snahou je získat palivo v dostatečném množství z výkonného zdroje 
bez velkého vlivu na životní prostředí. K výrobě takovýchto paliv je nutná poměrně velká 
dodávka energie do zušlechťovacího řetězce, která může přesáhnout vlastní energetický zisk z 
paliva. Z důvodů vysokých výrobních nákladů nepatří zatím ke komerčně běžně používaným 
palivům. 

 

1.7.3  Druh paliva   
      
      respektuje základní fyzikální vlastnost látek-skupenství. Paliva lze tak členit na: 

 

- tuhá - pevná 

- kapalná 

- plynná 

 

Pevná paliva mají malý energetický obsah, takže pro zisk požadovaného množství energie je 
zapotřebí velký objem paliva. Dále obsahují velké procento neoxidačních příměsí a látek, které 
znečišťují životní prostředí, proto je nutné počítat s vyřešením problému odvodu těchto zbytků ze 
spalovacího prostoru, ukládáním, popřípadě s jejich dalším využitím, což je doprovázeno 
zvýšením nákladů na provoz KJ. Produkce povrchovou těžbou probíhá na velkých plochách a 
náklady těžby jsou relativně nízké. Náklady na dopravu a manipulaci narůstají se vzdáleností. 

 

Za tuhá paliva lze považovat: 

- černé uhlí a paliva z něj vyráběná - brikety, koks a další produkty 

- hnědé uhlí a paliva z něj vyrobená - brikety, polokoks a další produkty 

- rašelinové brikety nebo palivová rašelina 

- přírodní kusové dříví a zbytkové produkty při těžbě 

- přírodní nekusové dřevo i ve formě briket, štěpky, pilin nebo dalších produktů 

- biomasu 

Pevná paliva nelze přímo použít pro KJ s vnitřním spalováním. 

 
Kapalná paliva mají vysoký energetický obsah. Při jejich optimálním spalování vzniká podstatně 
méně emisí než při spalování pevných paliv. Cena kapalných fosilních paliv je v ČR přibližně  

stejná jako ve světě. Mají vysoké užitné vlastnosti a potřebují k dokonalému spálení pouze 
minimální přebytek vzduchu. Jejich nároky a požadavky na bezpečnost při skladování a  
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manipulaci jsou vysoké, zvláště v případě, kdy mají nízkou teplotu vznícení, a lze je klasifikovat 
jako nebezpečné hořlaviny. 

 

 

Za kapalná paliva se považují: 

- kapalné produkty zpracování zemního plynu 

- plynový olej 

- střední olej 

- těžký topný olej 

- methanol nebo ethanol a jiné čisté kapalné uhlovodíky  

- kapalné produkty zpracování uhlí, ropy a oleje - syntetické oleje a dehtové oleje 

 

Tyto základní druhy se dají ještě upravovat nebo mísit. Kapalná paliva mají svá obchodní 
pojmenování benziny, nafta, bionafta, topné oleje, zkapalněný zemní plyn, zkapalněný propan -
butan. 

 Plynná paliva umožňují dokonalé promísení vzduchu a plynu před spalováním. Snadná 
regulace zabraňuje vzniku emisí pevných nespálených částic ve formě sazí. Fosilní plynná paliva 
(zemní plyn) prakticky neobsahují sloučeniny síry a dusíku. Plynná fyto-paliva je nutno před 
spálením upravovat, aby neobsahovala nepřípustná množství emisních prvků. 

 

Mezi plynná paliva řadíme: 

- plynné produkty zpracování zemního plynu, uhlí, ropy a oleje 

- zemní plyn, propan či butan nebo jejich směs a jiné čisté plynné uhlovodíky 

- koksárenský plyn, degazační plyn, vysokopecní plyn, konvertorový plyn, bioplyn, plyn z   

   rafinerií, syntézní a jiné průmyslové plyny 

 

1.7.4  Dostupnost paliva  
 
        je dána možností jeho pořízení na trhu. 

 

S ohledem na dostupnost lze paliva rozčlenit na: 

- komerční  

- nekomerční  

Komerční dostupnost je bezprostředně spjata s využívaným množstvím paliva. Je-li 
poptávka, vzniká i nabídka. Některá paliva, získaná zejména z druhotných zdrojů, se na trhu 
neobchodují, ale slouží pro vlastní energetické potřeby provozovatele, který je vyrábí.    
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1.8  Základní druhy provozu KJ: 
 

- paralelní provoz se sítí (označován doplňkovým písmenem P) 

- ostrovní provoz (označován doplňkovým písmenem I) 

- nouzový provoz (označován doplňkovým písmenem E) 

Možné kombinace jsou: 

- P + I 

- P + E 

 

1.8.1  Paralelní provoz se sítí (P) 
   

  Při paralelním druhu provozu u synchronního generátoru probíhá po startu jednotky 
automatické fázování generátoru k síti . V okamžiku, kdy jsou podmínky pro přifázování splněny, 
připne stykač generátor k síti. Jednotka pak pracuje paralelně se sítí a dodává elektrický výkon do 
sítě.  

  U asynchronního provedení je generátor připojen k síti v okamžiku startu a plní funkci 
startéru. Do generátorového režimu přechází po překročení synchronních otáček. Po povelu 
STOP se nejprve odpojí generátor od sítě (odpadne stykač), potom jednotka projde 
prochlazovacím cyklem a vypne se motor. U asynchronního generátoru se stykač odpojuje 
současně se zastavením motoru. Jednotka pak prochází dochlazovacím cyklem a vypne se. 

 
    Obrázek 1.5: - paralelní provoz se sítí (P) 
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1.8.2  Ostrovní provoz (I) 
 

  V ostrovním provozu pracuje jednotka bez přítomnosti sítě. Po startu jednotky probíhá 
automatický proces připojování. V okamžiku kdy jsou splněny podmínky pro připojení k zátěži, 
sepne stykač a zátěž se připojí ke generátoru. Generátor pak dodává do ostrovní zátěže výkon, 
jehož velikost je daná okamžitou velikostí zátěže. Při vypnutí se nejprve odpojí zátěž od 
generátoru a poté proběhne ochlazovací cyklus při nezatíženém chodu motoru. Při připojování 
zátěže musí být splněna podmínka jejího postupného připojování ve výkonových skocích max. 
25% jmenovitého výkonu. Zároveň musí být znemožněno přetížení jednotky připojením 
nadměrné zátěže, což by znamenalo její odstavení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1.6: - ostrovní provoz (I) 
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1.8.3  Nouzový provoz (E) 

 

  V nouzovém provozu plní jednotka funkci záložního zdroje. Je vybavena dvěma stykači. 
Jedním se připojuje generátor, druhým se připojuje síť. V nouzovém provozu je jednotka v 
pohotovostním stavu. Při výpadku sítě odpadne stykač sítě a začne probíhat automatický start 
jednotky s následným připojením  generátoru k ostrovní zátěži (sepne stykač generátoru). 
Jednotka pak dodává elektrický výkon do ostrovní zátěže stejně jako v ostrovním provozu. Po 
obnovení sítě jednotka ještě asi 2 min. pracuje do ostrovní zátěže, přičemž kontroluje, zda 
nedojde k opětovnému výpadku sítě. Není-li tomu tak, začne proces zpětného fázování, při 
kterém se jednotka po splnění podmínek pro přifázování připojí i se zátěží k síti. Po přifázování 
dojde k odpojení generátoru od sítě a zátěž je pak napájena pouze ze sítě. Pro chod jednotky v 
ostrovní zátěži platí stejné podmínky jako pro ostrovní provoz. 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1.7:  Nouzový provoz (E) 
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1.8.4  Kombinovaný provoz (P + I) 
 

  Tento druh provozu se využívá tam kde je kromě paralelního provozu požadováno i zálohování, 
ale není již nutné aby převzetí zátěže po výpadku sítě proběhlo bezprostředně a automaticky. V 
tomto případě bývá hlavní rozvaděč ze kterého je napájena zátěž vybaven stykačem s jehož 
pomocí je možno při výpadku sítě síť odpojit ručně od zátěže. Pomocné kontakty tohoto stykače 
zabezpečují nemožnost připojení jednotky k ostrovní zátěži, je-li tento stykač sepnout. Stykač 
musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k jeho ovládání nepovolanou osobou.     

Je-li jednotka v klidu a má-li dodávat výkon do ostrovní zátěže, je nutno nejprve ručně vypnout 
stykač v hlavním rozvaděči. Pak je možno jednotku nastartovat. Po startu probíhá automatické 
připojení generátoru jednotky k zátěži. Je-li pak požadován paralelní provoz se sítí, je nutno 
nejprve jednotku vypnout, poté ručně sepnout stykač v hlavním rozvaděči a je-li k dispozici síť, 
je možno jednotku spustit. Jednotka se po nastartování automaticky přifázuje k síti. 

  Pracuje-li jednotka paralelně se sítí a dojde k výpadku sítě, jednotka se okamžitě odpojí od 
zátěže a vypne se. Pro další provoz do ostrovní zátěže je nejprve nutno ručně vypnout stykač v 
hlavním rozvaděči a pak je teprve možno jednotku spustit.   

 

 

 

 
Obrázek 1.8:  Kombinovaný provoz (P+I) 
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1.8.5  Kombinovaný provoz (P + E) 
 

  Tento druh provozu se využívá tam, kde je kromě možnosti paralelního chodu požadováno 
zálohování zdroje elektrické energie s okamžitým automatickým najetím při výpadku sítě. 

  Je-li jednotka v klidu a dojde-li k výpadku sítě, probíhá proces totožný s nouzovým provozem. 
Po obnovení sítě proběhne proces zpětného fázování, po jehož ukončení se jednotka odpojí od 
sítě a vypne se. 

Pracuje-li jednotka paralelně se sítí a dojde-li k výpadku sítě, odpadne automaticky stykač sítě a 
jednotka převezme bez přerušení dodávky elektrické energie ostrovní zátěž. Toto je možné pouze 
v tom případě, že velikost zátěže není větší než výkon jednotky. Je-li zátěž vyšší než výkon 
jednotky, odpadne současně se stykačem sítě i stykač generátoru. Tento výpadek dodávky 
elektrické energie způsobí odpojení spotřebičů. Okamžitě po odpojení stykačů je zahájen proces 
připojování jednotky k ostrovní zátěži. Po připojení pak může dojít k postupnému připojování 
ostrovní zátěže. Po obnovení sítě proběhne proces zpětného fázování, po jehož ukončení zůstává 
jednotka připojena k síti v automatickém paralelním provozu. 

 

 

 

 

 
Obrázek 1.9:  Kombinovaný provoz (P+E) 
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2  Vlastní návrh KJ pro rodinný dům 
 

Zkušeným výrobcem v  České republice je fa. TEDOM. V její výkonové řadě KJ je také jednotka 
Micro T8, tato jednotka byla také doporučena projektanty fy. TEDOM pro rodinný dům.  

 

Jednotka se vyznačuje nízkou stavbou a vestavěným elektrickým i silovým rozváděčem. 
Připojení je stejné jako např. u plynového kotle. Ve standardním provedení jsou nabízeny s 
asynchronními generátory. Start jednotky probíhá postupným připojením generátoru k síti 
automatickým přepnutím vinutí generátoru Y/D.  

Jednotka se umisťuje na rovnou betonovou podlahu. Připojení vody je stejné jako u běžného 
kotle. 

KJ bude fungovat v provozu P+I. 

Připojení KJ k síti probíhá automaticky. V domě bude nainstalován 200 litrový kombinovaný 
boiler, tzn., že KJ bude ochlazována nejdříve ohřevem TUV.  

 

Pozn.:  KJ  s tepelným výkonem 19 kW ohřeje za 1 hodinu provozu cca 380 litrů TUV z 10 na 55 °C.  

 
Obrázek 2.1:  Micro T8 
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2.1  Technické parametry zvolené KJ 
 
          Tabulka 2.1:  Technické parametry KJ Micro T8 

jmenovitý elektrický výkon  8,0 kW 

maximální tepelný výkon  19,0 kW 

příkon v palivu  29,5 kW 

účinnost elektrická  27,1 % 

účinnost tepelná  64,4 % 

účinnost celková (využití paliva)  91,5 % 

spotřeba plynu při 100% výkonu   3,15 m3/h 

spotřeba plynu při  75 % výkonu   2,60 m3/h 

spotřeba plynu při  50 % výkonu   1,95 m3/h 

  

 

2.1.1  Motor 
K pohonu jednotky je použit plynový spalovací motor TGE 1,2, výrobek společnosti TEDOM 
s.r.o. , se základními parametry dle uvedeného přehledu: 

 

        Tabulka 2.2:  Parametry motoru TGE 1,2 

 
 
2.1.2  Generátor 
 
Zdrojem elektrické energie je jednoložiskový, vodou chlazený  asynchronní generátor TEG 8, 
výrobek společnosti Tedom s.r.o, se základními parametry dle uvedeného přehledu:  

 

  

Tabulka 2.3:  Parametry generátoru TGE 8 
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2.1.3  Tepelný systém 
 

Tepelný systém KJ je z hlediska odběru tepelného výkonu tvořen sekundárním okruhem, který 
přebírá teplo z pláště generátoru, uvolněné jeho chlazením, dále v deskovém výměníku teplo 
primárního okruhu (tepelný výkon spalin a chladící soustavy spalovacího motoru). Okruh pracuje 
s teplotami vratné vody od 40 do 65°C. Základní teplotní spád  okruhu je 50/70°C, pro který jsou 
také stanoveny základní technické údaje. Bez nutnosti seřízení může jednotka trvale pracovat 
také se spádem 65/85°C. Tepelný systém jednotky není vybaven oběhovým čerpadlem. 

 

Tabulka 2.4: Parametry sekundárního okruhu jednotky: 
 
tepelný výkon okruhu 19,0 kW 
teplota výstupní  vody  max 85 °C 
teplota vratné vody min / max 40/65 °C 
průtok  min/jmenovitý 0,25/0,2 kg/s 
max. pracovní tlak 600 kPa 
vodní objem okruhu v kogenerační jednotce 5,0 l 
tlaková ztráta při jmenovitém průtoku 30 kPa 
jmenovitý teplotní spád 20 K 

 

2.1.4  Palivo, přívod plynu 
Technické parametry uvedené v této specifikaci jsou platné pro zemní plyn o dále uvedených 
vlastnostech. 

 

Tabulka 2.5: Technické parametry zemního plynu 

   
 

Plynová trasa jednotky je sestavena v souladu s TPG G 811 01 a obsahuje čistič plynu, 
sdruženou  multifunkční plynovou armaturu, která plní funkce: 

• zdvojeného rychlouzavíracího elektromagnetického ventilu pro uzavření přívodu plynu 
při vypnutí jednotky 

• regulaci tlaku plynu vhodnou pro směšování  
• pružné spojení kovovou hadicí se směšovačem spalovacího motoru  
Pro správný provoz kogenerační jednotky je požadována plynová přípojka o patřičné 

dimenzi s přiměřeným akumulačním objemem, aby nedošlo k poklesu tlaku plynu v rozvodu 
v době skokového odběru plynu. Plynová přípojka  musí bát zakončena ručním plynovým 
uzávěrem a opatřená tlakoměrem.  
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2.1.5  Spalovací vzduch a chlazení 
 

Spalovací vzduch vstupuje  do jednotky otvorem v zadní části  protihlukového krytu.  

 

Tabulka 2.6: Parametry spalovacího vzduchu 

 
  * ztrátové teplo prostupující povrch protihlukového krytu při teplotě okolního prostředí 25°C 

 

2.1.6  Odvod spalin a kondenzátu 
Spaliny jsou z jednotky odváděny potrubím (spalinovodem) napojeným na přírubu jednotky, 

která vystupuje z protihlukového krytu v zadní části. Spalinovod od příruby kogenerační jednotky 
po sopouch musí být těsný. Spádování spalinovodu musí být směrem od jednotky. Materiál 
spalinovodu a tepelná izolace spalinovodu ve strojovně musí být odolná teplotám do 200°C. 
Maximální tlaková ztráta celého spalinovodu od příruby jednotky nesmí být větší než 20 mbar. 
 
 
       Tabulka 2.7: Parametry spalin 

 
 

 

2.1.7  Náplně 
 

       Tabulka 2.8: Náplně motoru 

        
Topná voda pro náplň sekundárního okruhu musí být upravená. 
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2.1.8  Hlukové parametry 
 

Hlukové parametry udávají úroveň akustického tlaku, měřenou ve volném zvukovém poli. 
Stanovení měřících míst a způsob vyhodnocení odpovídá ČSN 09 0862. 

 

  Tabulka 2.9: Hlukové parametry 

 

 

2.1.9  Rozměry a hmotnost jednotky 
 

 
      Tabulka 2.10: Rozměry KJ 

 
 

2.1.10  Řídící systém 
U této řady KJ je se požívá kontrolér.  
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2.2  Ochrany použité v rozváděči KJ 
 

   Pro dodržení parametrů dodávané energie a zajištění odstavení soustrojí v případě výpadku 
veřejné sítě je KJ vybavena příslušnými ochranami. 

   Tyto ochrany mají zabránit průniku napětí do rozvodné sítěv případě, že by tato síť byla 
odpojena od napětí.  

 

   Tabulka 2.11: Ochrany KJ 

 
 

 

Nadproudová a zkratová ochrana chrání rozváděč, soustrojí a částečně přívodní vedení před 
proudovým přetížením klasickým způsobem. 

 

Otáčková ochrana stopuje soustrojí a odpíná jej od veřejné sítě v případě tzv. přeběhu otáček. 
Chrání tak soustrojí před poškozením a zdvojuje nadfrekvenční ochranu. Otáčky se měří pomocí 
indukčního snímače zubové frekvence a výstupní signál je vyhodnocován kontrolerem.   

 

Zpětná wattová ochrana chrání soustrojí před poškozením v případě ztráty výkonu (např. při 
ztrátě paliva). Mohlo by dojít k tomu, že by generátor přešel do motorického chodu který ho 
může poškodit. Vyhodnocování zpětného výkonu se děje porovnáním nastavené meze se 
skutečným činným výkonem. 

 

Napěťové a frekvenční ochrany mají kromě signálu do kontroleru i přímou vazbu na spínací 
prvek tak, že při chybě napětí nebo frekvence se soustrojí odpíná od sítě s časovým zpožděním na 
ochranách.    
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2.3  Ekonomická kalkulace objektu 
       Tabulka 2.12: Vstupní veličiny 

 
Výroba el. energie na KJ:       948h/rok  x  8kWel  = 7584kWh/rok 

Výroba tepla na KJ:         948h/rok  x  19kWtep  = 18012 kWh x 3 600 000J = 64,85GJ/rok 
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Prostá doba návratnosti : 

 

Investiční náklady / Provozní zisk   =  488 880 Kč / 22 391 Kč = 21,83 let 
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3  ZÁVĚR 
 
V této bakalářské práci jsem se pokusil shrnout obecné informace o kogeneraci a užívaných 
palivech. Dále je rozvedena problematika nasazení kogenerační jednotky pro rodinný dům.  
 
Rozhodujícím faktorem je možnost využití tepla celoročně. Dimenzujeme je tedy na nejnižší 
potřebu tepla, obvykle přípravu TUV, nebo jinou technologii, kde je možno využít tepelný výstup 
70/90  °C. Cena představuje cca 360 000 Kč bez DPH. I při plném využití tepla však v RD bude 
návratnost příliš dlouhá, neboť úspora je velmi nízká k investičním nákladům. Navíc využití el. 
energie pro RD je sporné, protože většinu dne nikdo nebývá doma a tudíž i spotřeba el. energie je 
minimální . Při prodeji elektřiny do sítě distributora je  podmínkou využití tepla, což je ve 
standardním RD v létě téměř nemožné.   

V současné době se v Česku prakticky KJ do RD neprodávají. Spíše se využívají pro 
plavecké bazény, školy, nemocnice a všude tam, kde spotřeby energií jsou větší než v RD. 
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PŘÍLOHY 
 

Vlastní návrh elektroinstalace v RD. 
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