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ABSTRAKT 
 

Paroplynový cyklus je jedným z tepelných cyklov využívaných v tepelných 

elektrárňach. Skladá sa z kombinácie plynovej a parnej turbíny, kde odpadové teplo  

z plynovej turbíny je využité pre tvorbu pary v kotle na odpadové teplo. Cieľmi diplomovej 

práce bol koncepčný návrh paroplynového zdroja elektriny a bilančný výpočet cyklu. Výpočet 

vychádza z termodynamických vlastností látok a základných poznatkov Braytonovho 

a Rankin-Clausiovho cyklu. Výsledkom sú množstvo a parametre vzduchu, spalín 

a pary/vody v jednotlivých miestach a technologická schéma zdroja, v ktorej sú tieto 

parametre uvedené. 

 

Kľúčové slová  

 

Paroplynový cyklus, plynová turbína, parná turbína, kotol na odpadové teplo 

 

ABSTRACT 

 
A combined cycle is one of the thermal cycles used in thermal power plants. It consists 

of a combination of a gas and a steam turbine, where the waste heat from the gas turbine is 

used for steam generation in the heat recovery steam generator.  The aim of the diploma thesis 

was the conceptual design of a combined cycle electricity source and the balance calculation 

of the cycle. The calculation is based on the thermodynamic properties of the substances and 

the basic knowledge of the Brayton and Rankin-Clausius cycle. The result is the amount and 

parameters of air, flue gases, and steam/water in individual places and the technological 

scheme of the source, in which these parameters are listed. 

 

Key words 

 

Combined cycle, gas turbine, steam turbine, heat recovery steam generator 
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ÚVOD 
Paroplynový cyklus pozostáva z kombinácie cyklu plynovej a parnej turbíny, t.j. 

Barytonov a Rankin-Clausiov cyklus. Podstatou paroplynového cyklu je využitie odpadového 

tepla z plynovej turbíny pre tvorbu pary, čím sa dosiahne čo najväčšie využitie tepla 

obsiahnutého v spalinách. Z hľadiska tepelnej účinnosti ide o vysoko-účinné zariadenie, 

ktorého výstavba je rýchla, pretože neobsahuje kotol, v ktorom by sa spaľovalo palivo. 

Vysoká účinnosť vychádza z jednoduchej úvahy, kedy sa teplo privádza do cyklu len raz, ale 

práca sa odvádza dvakrát.  

Paroplynové elektrárne sú dôležité aj z hľadiska podporných služieb, kedy poskytujú 

svoj výkon na vyrovnanie výroby a spotreby v prenosovej sústave vďaka svojej schopnosti 

rýchleho štartu. Z toho dôvodu sa o nich prevažne hovorí ako o špičkových, príp. 

pološpičkových alebo záložných zdrojoch. Za nevýhodu sa považuje spaľovanie drahého 

paliva, nakoľko sa často spaľuje zemný plyn a jeho spaľovanie pri prevádzke v základnom 

zdroji by sa finančne nemuselo vrátiť. 

V prvej kapitole je rozobratá teória paroplynových cyklov. Sú spomenuté typy HRSG 

kotlov, ktoré sa používajú v paroplynových cykloch pre výrobu elektriny, ako aj základné 

informácie o hlavných komponentoch cyklu. 

Druhá kapitola sa zaoberá koncepčným návrhom. Sú v nej definované podmienky, pre 

ktoré sa zdroj navrhuje, palivo, voľba chladenia, spaľovacej turbíny a HRSG kotla. Z tejto 

kapitoly vychádza samotný výpočet, pretože obsahuje úvahy o rozdelení výkonov, na základe 

ktorých sa zvolila spaľovacia turbína, a taktiež zobrazuje vstupy a výstupy elektrárne. 

Tretia kapitola tvorí prevažnú časť práce a je v nej kompletný výpočet paroplynového 

cyklu. V prvej časti je uvedený výpočet spaľovacej turbíny, z ktorého výsledné hodnoty sú 

vstupmi pre parnú časť. Parná časť vychádza prevažne zo základných znalostí Rankin-

Clausiovho cyklu a energetických bilancií v kotle. Na konci kapitoly je súhrn parametrov 

v hlavných bodoch podľa Braytonovho a Rankin-Clausiovho cyklu. 
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1 Teória paroplynovej elektrárne 
Pokiaľ nie je uvedené inak, teoretická časť (kapitola 1) vychádza z literatúry [1]. 

 

Literatúra často ponúka kombináciu dvoch alebo viacerých tepelných cyklov v rámci 

jednej elektrárne s účelom dosiahnuť vyššiu účinnosť ako pri použití jedného cyklu. Tepelné 

procesy môžu byť prevádzkované použitím rovnakého pracovného média alebo rozdielnych 

médií. Práve kombinácia tepelných cyklov s rôznymi pracovnými médiami je zaujímavejšia, 

pretože výhody jednotlivých médií sa môžu navzájom dopĺňať. 

Do dnešnej doby našiel široké prijatie iba kombinovaný cyklus, ktorý predstavuje 

kombináciu plynovej a parnej turbíny. V takejto elektrárni sa spaľujú fosílne palivá, hlavne 

kvapalné a plynné. 

1.1 Kombinovaný cyklus plynovej a parnej turbíny 
Obrázok 1-1 ukazuje zjednodušenú schému pre inštaláciu paroplynového cyklu, kde 

otvorený cyklus plynovej turbíny je nasledovaný parným cyklom. Teplo odchádzajúce 

z plynovej turbíny je využité pre výrobu pary.  

 

Obrázok 1-1 Zjednodušená schéma kombinácie plynovej a parnej turbíny 

v elektrárni 

 

1 Kompresor 

2 Plynová turbína 

3 Parný generátor 

4 Parná turbína 

5 Kondenzátor 

6 Prívod paliva 

 

Paroplynový cyklus sa uplatňuje v elektrárňach pre dva hlavné dôvody: 

• Obsahuje komponenty, ktoré sa osvedčili v elektrárňach s jedným cyklom, čo 

znižuje náklady na vývoj. 

• Vzduch je relatívne bezproblémové médium, ktoré môže byť použité v plynovej 

turbíne pri zvýšenej teplote (nad 1000 °C). 
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Parný cyklus používa vodu, čo je široko dostupné a nie drahé médium, ale je viac 

vhodné pre stredné a nízke teplotné rozsahy. Odpadové teplo z modernej plynovej turbíny má 

stupeň teploty výhodný pre dobrý parný proces. 

1.2 Komponenty 
Spaľovacia turbína 

Spaľovacia turbína je najdôležitejším prvkom v paroplynovom cykle. Plynová turbína 

tvorí expanznú časť spaľovacej turbíny, v ktorej expanduje plyn. Pojmom spaľovacia turbína 

sa označuje celé zariadenie, ktoré sa skladá z viacerých častí, t.j.: kompresor, spaľovacia 

komora a plynová turbína. Na obrázku 1-2 je zobrazená spaľovacia turbína ako celé 

zariadenie a na obrázku 1-3 je jej kompresná a expanzná rotorová časť. 

Paroplynový cyklus sa stal konkurencieschopným pre ostatné tepelné cykly práve 

vďaka pokroku vo vývoji plynovej turbíny a vyšším teplotám na začiatku expanzie. 

Zlepšením prešiel aj kompresor, ktorý dnes môže pracovať s oveľa väčším hmotnostným 

prietokom vzduchu a s vyšším kompresným pomerom.  

Stacionárne spaľovacie turbíny sa môžu rozdeliť nasledovne: 

• priemyselné spaľovacie turbíny odvodené z technológie parnej turbíny 

• priemyselné spaľovacie turbíny odvodené pôvodne z prúdovej technológie 

• aero - derivátová turbína, pozostávajúca z prúdového motoru, po ktorom 

nasleduje plynová turbína 

 

 

Obrázok 1-2 Priemyselná spaľovacia turbína Siemens SGT-700 [2] 
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Obrázok 1-3 Vľavo rotor kompresoru a vpravo rotor plynovej turbíny z turbíny Siemens SGT-700 

Parný generátor 

Ako parný generátor sa v paroplynovom cykle využíva tzv. kotol na odpadové teplo 

alebo skrátene HRSG kotol (z anglického Heat Recovery Steam Generator). Je to prvok, ktorý 

spája plynovú a parnú časť cyklu. Existujú tri typy: 

• kotol na odpadové teplo bez prídavného spaľovania 

• kotol na odpadové teplo s prídavným spaľovaním 

• kotol na odpadové teplo s maximálnym prídavným spaľovaním 

Pretože je vo výpočte tejto práce uvažovaný kotol bez prídavného spaľovania, bude 

teoretická časť práce zameraná naň a ostatné typy nebudú rozoberané. 

 

Kotol na odpadové teplo bez prídavného spaľovania 

HRSG kotol bez prídavného spaľovania je tepelný výmenník, ktorý predstavuje 

jednoduchý komponent s vysokou spoľahlivosťou a dostupnosťou. Rozdeľuje sa podľa 

prúdenia spalín a podľa prúdenia vody v kotle. Podľa prúdenia spalín je vertikálne alebo 

horizontálne prevedenie kotla a podľa prúdenia vody môže byť s prirodzenou alebo nútenou 

cirkuláciou vody v kotle. Oba typy cirkulácie môžu byť v kombinovanom cykle. Hlavná 

výhoda prirodzenej cirkulácie je, že nie sú potrebné žiadne obehové čerpadlá. Kotol s nútenou 

cirkuláciou má však výhody, ktoré ho robia vhodnejším pre paroplynový cyklus, a tými sú: 

rýchle a ľahké uvedenie do prevádzky; vhodnosť pre návrh s nízkym teplotným rozdielom 

medzi spalinami a vodou na začiatku vyparovania;  menšia citlivosť na vyparovanie 

v ekonomizéri. 

Optimálny HRSG kotol musí spĺňať nasledujúce nezlučiteľné podmienky: 

• vysoká miera využitia odpadového tepla (vysoká účinnosť) 

• nízke tlakové straty na strane spalín, aby sa predišlo stratám vo výkone  

a účinnosti plynovej turbíny 

• predísť vzniku nízkoteplotnej korózie 

• prípustný tlakový gradient pri uvádzaní do prevádzky musí byť vysoký 
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Prvé dve podmienky sa v rovnakom čase hľadajú ťažko. Pre dostatočné ochladenie 

spalín na výstupe z kotla je potrebné zadováženie dostatočne veľkého HRSG kotla. Nakoľko 

rozdiel medzi teplotou spalín na konci kotla a vstupujúcou vodou  musí byť malý pre 

dosiahnutie dobrej miery využitia tepla, plochy potrebné na výmenu tepla musia byť veľké  

a veľké plochy znamenajú  vysoké tlakové straty spalín. Tento problém sa dá pomerne dobre 

vyriešiť rebrovanými trubkami. 

Aby sa predišlo nízkoteplotnej korózii, všetky plochy, ktoré sú v kontakte so spalinami 

musia mať teplotu vyššiu ako je teplota rosného bodu kyseliny sírovej. Pri spaľovaní 

nesírnatého paliva je tento limit podmienený teplotou rosného bodu vodnej pary, pretože 

v spalinách kondenzuje iba vodná para. Povrch trubky, ne ktorej prebieha tepelná výmena, má 

teplotu bližšiu teplote vody/pare v trubke, preto by do kotla nemala ísť voda s nižšou teplotou 

akú má rosný bod, aby na teplozmenných plochách nekondenzovali spaliny a nenastala 

korózia. 

 

Parná turbína 

Parná turbína používaná v dnešných moderných paroplynových cykloch je jednoduché 

zariadenie s nízkymi parametrami pary. Musí spĺňať dve hlavné charakteristiky: 

• vysoká účinnosť 

• krátky čas uvedenia do prevádzky 

Práve druhá charakteristika je veľmi dôležitá pretože paroplynové elektrárne  

sa využívajú často ako špičkový zdroj, preto sa denne do prevádzky uvádzajú a odstavujú. 

Tieto vlastnosti sa vyžadujú najmä v cykle bez prídavného horenia.  

 

 

Obrázok 1-4 Parná turbína pre aplikáciu v kombinovanom cykle Siemens SST-3000 [3] 

 

Hlavné vlastnosti parnej turbíny použitej v paroplynovom cykle a v konvenčnej parnej 

elektrárni sú uvedené v tabuľke 1-1.   
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Tabuľka 1-1 Porovnanie parnej turbíny pre paroplynový cyklus a pre konvenčnú parnú elektráreň 

 Paroplynový cyklus 
Konvenčná parná 

elektráreň 

Tlak ostrej pary [bar] 30 až 80 140 až 250 

Teplota ostrej pary [°C] 450 až 520 520 až 6201 

Prihrievanie Nie Áno 

Počet odberov z turbíny 0 až 1 6 až 8 

Špecifický prietok vystupujúcej 

pary [kg·MW-1·s-1] 
1 0,6 až 0,7 

 

Ostatné 

Väčšina plynových a parných turbín použitých v paroplynových elektrárňach je priamo 

spojená s generátorom, pri vysokorýchlostných turbínach býva ešte použitá prevodovka. 

Hlavným riadiacim systémom elektrárne je kontrolné vybavenie, ktorého úlohou je 

kontrolovať a chrániť zariadenia a zber dát. Musí poskytovať záruku bezpečnej a spoľahlivej 

prevádzky.  

 

Ďalšími komponentmi sú napríklad: elektrické vybavenie (elektráreň produkuje, ale aj 

spotrebuje elektrickú energiu), kondenzátor, napájacia nádrž, odplynenie, čerpadlá 

(kondenzátne, napájacie, chladiacej vody), potrubia a armatúry, úprava vody, by-pass parnej 

turbíny, by-pass spalín, olejové hospodárstvo (zabezpečuje chladenie turbíny odvodom tepla v 

ložiskách a znižuje trenie). 

1.3 Termodynamické princípy 
Maximálna účinnosť ideálneho tepelného cyklu je Carnotova účinnosť: 

 

 
𝜂𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =

𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑘

𝑇𝑖𝑛
 (1.1) 

 

Reálne cykly majú účinnosť prirodzene vždy nižšiu kvôli zahrnutým tepelným stratám. 

Existujú dva hlavné dôvody, prečo je účinnosť reálneho cyklu nižšia ako Carnotova: 

1. Teplotný rozdiel v dodanom teple do cyklu je veľmi veľký. Napríklad  

v konvenčnej parnej elektrárni maximálna teplota pary je okolo 810 K, zatiaľ čo 

teplota spaľovania v kotle je približne 2000 K. 

2. Teplota odpadového tepla z cyklu je potom vyššia ako okolitého prostredia 

a obe tepelné výmeny vytvárajú straty. 

Najlepším spôsobom pre zlepšenie účinnosti cyklu je znížiť straty, čo môže byť 

dosiahnuté zvýšením maximálnej teploty v obehu  alebo znížením teploty odpadového tepla 

na čo najnižšiu hodnotu, ako je možné. Záujem o paroplynový cyklus vznikol čiastočne 

z týchto úvah. Pri použití jedného cyklu nie je možné použiť obe zníženia strát v rovnakom 

                                                 

 

1 upravené vedúcim diplomovej práce 
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rozsahu, preto je rozumné použiť dva tepelné cykly: jeden s vysokými teplotami v obehu 

a druhý so studeným výstupom.   

V otvorenom cykle plynovej turbíny sú dosiahnuteľné veľmi vysoké teploty pretože 

energia je dodávaná do cyklu priamo, nie prostredníctvom tepelných výmenníkov a teplota na 

výstupe z plynovej turbíny je taktiež vysoká. V parnom cykle maximálna teplota nie je veľmi 

vysoká, ale na výstupe už je veľmi nízka.  Kombinácia vysokej teploty v otvorenom cykle 

plynovej turbíny a nízkej teploty na výstupe z parného cyklu ponúka najlepší možný základ 

pre vysoko-účinný tepelný cyklus. 

Tabuľka 1-2 Termodynamické porovnanie Spaľovacej turbíny, Konvenčnej parnej elektrárne a Elektrárne 

s paroplynovým cyklom 

 
Spaľovacia 

turbína 

Konvenčná parná elektráreň Elektráreň 

s paroplynovým 

cyklom s prihrievaním 
bez 

prihrievania 

Priemerná 

teplota 

dodaného tepla 

[K] 

950 až 1000 640 až 700 550 až 630 950 až 1000 

Priemerná 

teplota 

vystupujúceho 

tepla [K] 

500 až 550 320 až 350 320 až 350 320 až 350 

Carnotova 

účinnosť [%] 
42 až 47 45 až 54 37 až 50 63 až 68 

 

Posledný riadok v tabuľke 1-2 ukazuje, ako zaujímavý je paroplynový cyklus 

v porovnaní s jednotlivými cyklami. Pri zvýšení účinnosti prihrievaním pary je teoretická 

Carnotova účinnosť stále nižšia ako pri paroplynovom cykle.  

Paroplynový cyklus má vysoké straty pri výrobe pary, pretože teplotný rozdiel medzi 

spalinami z plynovej turbíny a parou/vodou v parnom cykle je relatívne veľký. To vysvetľuje, 

prečo rozdiel medzi aktuálnymi účinnosťami paroplynového cyklu a jednotlivými cyklami  

nie sú tak veľké.  

 

Obrázok 1-5 T-s diagramy A) Plynová turbína; B) Parná turbína bez prihrievania, C) Parná turbína s 

prihrievaním; D) Paroplynový cyklus 



Energetický ústav 

FSI VUT v Brne 

Bc. Nina Kadáková 

Návrh paroplynového zdroja elektriny 

 

 

18 

 

 

Ako ukazuje obrázok 1-5, paroplynový cyklus najlepšie využíva teplotný rozdiel 

v dodanom teple, napriek tomu že obsahuje straty medzi plynovým a parným procesom. Q+ 

predstavuje dodané teplo, Q- odvádzané teplo a vyšrafované plochy predstavujú prácu, ktorú 

vykonal plynový, resp. parný cyklus. Pri paroplynovom cykle je teplo dodávané iba na 

spaľovaciu turbínu, z ktorej odchádza teplo na parnú časť a nejaký podiel, ktorý nemožno 

využiť, odchádza v spalinách do komína. Ďalšie odobraté teplo je pri kondenzácii 

v kondenzátore. 

1.4 Tepelná účinnosť 
Energia dodaná do paroplynového cyklu vstupuje iba na plynovú turbínu. Existujú však 

aj prípady, kedy ide časť dodanej energie na spaľovaciu turbínu a časť do parného generátora. 

 

Hlavná definícia tepelnej účinnosti paroplynovej elektrárne potom je: 

 

 
𝜂𝑡,𝑃𝑃𝐸 =

𝑃𝑆𝑉,𝑝𝑙𝑦𝑛 + 𝑃𝑆𝑉,𝑝𝑎𝑟𝑎

�̇�𝐷 + �̇�𝑃𝐺

 (1.2) 

 

kde: PSV,plyn je svorkový výkon získaný zo spaľovacej turbíny; PSV,para je svorkový 

výkon získaný z parnej turbíny; �̇�𝐷 je tepelný tok dodávaný v palive na plynovú časť a �̇�𝑃𝐺 je 

tepelný tok dodávaný do parného generátoru v prípade prídavného spaľovania. 

 

Ak je použitý kotol bez prídavného spaľovania, tak sa rovnica (1.2) zjednoduší na tvar: 

 

 
𝜂𝑡,𝑃𝑃𝐸 =

𝑃𝑆𝑉,𝑝𝑙𝑦𝑛 + 𝑃𝑆𝑉,𝑝𝑎𝑟𝑎

�̇�𝐷

 (1.3) 

 

Pre účinnosť procesu s plynovou turbínou bude platiť: 

 

 
𝜂𝐺𝑇,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠 =

𝑃𝑆𝑉,𝑝𝑙𝑦𝑛

�̇�𝐷

 (1.4) 

 

 Pri parnom cykle sa vychádza z toho, že teplo dodávané do pary tvoria tepelné straty 

plynovej turbíny. Na výstupe z plynovej turbíny majú spaliny vyššiu teplotu ako je teplota 

okolia, čo je spôsobené tým, že plynová turbína nemá účinnosť rovnú 100 %, preto tepelný 

tok na výstupe z plynovej turbíny bude v tvare: 

 

 �̇�𝐺𝑇,𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 ≅ �̇�𝐷 ∙ (1 − 𝜂𝐺𝑇,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠) (1.5) 

 

Účinnosť procesu s parnou turbínou: 

 

 
𝜂𝑆𝑇,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠 =

𝑃𝑆𝑉,𝑝𝑎𝑟𝑎

�̇�𝑃𝐺 + �̇�𝐺𝑇,𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝

 (1.6) 

 

Vyjadrenie účinnosti parnej časti elektrárne ako funkcie účinnosti plynovej časti: 
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𝜂𝑆𝑇,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠 =

𝑃𝑆𝑉,𝑝𝑎𝑟𝑎

�̇�𝑃𝐺 + �̇�𝐷 ∙ (1 − 𝜂𝐺𝑇,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠)
 (1.7) 

 

Účinnosť paroplynovej elektrárne bez prídavného spaľovania v HRSG kotle 

Rovnica (1.3) sa pomocou vyjadrenia výkonov z jednotlivých rovníc (1.4) a (1.7) ako 

funkcií účinností upraví na tvar: 

 

 
𝜂𝑡,𝑃𝑃𝐸 =

𝜂𝐺𝑇,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠 ∙ �̇�𝐷 + 𝜂𝑆𝑇,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠 ∙ �̇�𝐷 ∙ (1 − 𝜂𝐺𝑇,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠)

�̇�𝐷

= 𝜂𝐺𝑇,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠 + 𝜂𝑆𝑇,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠 ∙ (1 − 𝜂𝐺𝑇,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠) 

(1.8) 

 

Už z rovnice (1.8) je zrejmé, že čím bude vyššia účinnosť plynovej časti, tým nižšia 

môže byť účinnosť parnej časti. Použitím plynovej turbíny s maximálnou účinnosťou 

nezískame optimálnu elektráreň s paroplynovým cyklom. Napríklad, pri konštantnej teplote 

na vstupe do plynovej turbíny dosiahne plynová turbína s vysokým expanzným pomerom 

vyššiu účinnosť ako turbína s nižším expanzným pomerom. Avšak, nižší expanzný pomer 

znamená menší entalpický spád a teplota na výstupe z plynovej turbíny je tým pádom vyššia, 

ako pri vysokom expanznom pomere. Vysoká teplota na výstupe z plynovej turbíny je 

výhodnejšia pre elektráreň s paroplynovým cyklom, pretože parná turbína, ktorá nasleduje 

môže mať vyššiu teplotu pary na vstupe a pracovať s vyššou účinnosťou, čím dosiahne aj 

vyšší výkon. 

Obrázok 1-6 vľavo ukazuje, že maximálna účinnosť plynovej turbíny je dosiahnutá,  

ak teplota na výstupe z plynovej turbíny je nízka. Nízka teplota na výstupe z turbíny znamená 

vysoký expanzný pomer. 

Obrázok 1-6 vpravo zobrazuje účinnosť paroplynovej elektrárne, kde je optimálny bod 

pri vyššej teplote na výstupe z plynovej turbíny ako v predošlom prípade.  

 

 

Obrázok 1-6 Tepelná účinnosť elektrárne ako funkcia teploty na vstupe t3 a výstupe t4 plynovej turbíny;  

vľavo elektráreň s iba spaľovacou turbínou, vpravo paroplynová elektráreň 

V dnešnej dobe sa spaľovacie turbíny optimalizujú nie vzhľadom na účinnosť, ale na 

maximálny výkon. Táto optimalizácia umožňuje dosiahnuť optimálnu účinnosť elektrárne 

s paroplynovým cyklom, preto väčšina spaľovacích turbín je vhodná pre použitie 

v kombinovanom cykle.   

Pre tepelnú účinnosť paroplynovej elektrárne je vo výsledku dôležitá teplota spalín na 

vstupe do plynovej turbíny a maximálna premena tepelnej energie  vstupujúcej do parnej 
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turbíny na mechanickú prácu. Nakoľko parná turbína sa považuje za štandardný stroj  

a tepelná energia dostupná pre parný proces je daná, tak jediná premenná v tomto prípade je 

práve premena tepelnej energie na mechanickú prácu. 

1.5 Hlavné typy paroplynových systémov bez prídavného spaľovania 
Hlavným problémom pri zostavený paroplynovej elektrárne je optimálne využitie 

tepelnej energie obsiahnutej v spalinách z plynovej turbíny v HRSG kotle. Prenos tepla medzi 

plynovou a parnou časťou sú straty, preto je prenos tepla limitovaný: 

• fyzikálnymi vlastnosťami vody a spalín 

• plocha na tepelnú výmenu nemôže byť nekonečne veľká 

• nízkoteplotnou koróziou, ktorá obmedzuje ochladenie spalín 

 

Obrázok 1-7 Diagram prenosu tepla, vľavo ideálna tepelná výmena, vpravo výmena tepla v HRSG kotle 

Obrázok 1-7 zobrazuje teplotné zmeny v HRSG kotle. Vľavo sa nachádza tepelná 

výmena za ideálnych podmienok, kedy je rozdiel teploty medzi vodou a spalinami vždy 

rovnaký (čo spaliny odovzdajú, to voda príjme). Vpravo je priebeh, ktorý je reálny 

a zobrazuje skutočný priebeh. Voda sa vyparuje pri konštantnej teplote, preto kotol nikdy 

nemôže byť ako ideálny tepelný výmenník.  

1.5.1 Jednotlakový systém 

Najjednoduchšie zoskupenie pre paroplynový cyklus je jednotlakový systém, zobrazený 

na obrázku 1-8. Pozostáva z jednej alebo viacerých plynových turbín s jednotlakovým kotlom 

na odpadové teplo, kondenzačnej parnej turbíny, kondenzátorom chladeným vzduchom alebo 

vodou a jednostupňovým predhrevom napájacej vody v odplynení. Para pre odplynenie je 

odoberaná z parnej turbíny. HRSG kotol v tomto prípade pozostáva z troch častí: prehrievač 

napájacej vody (ekonomizér), výparník a prehrievač.  

Významný rozdiel medzi konvenčnou parnou elektrárňou a parnou časťou paroplynovej 

elektrárne je v prehrievaní napájacej vody. Konvenčná parná elektráreň dosahuje vyššiu 

účinnosť ak je teplota napájacej vody vysoká, čo predstavuje viacstupňový ekonomizér. 

V HRSG je naopak teplota napájacej vody čo najnižšia, ovplyvnená nízkoteplotnou koróziou, 

aby sa využila čo najväčšia časť tepelnej energie spalín. HRSG kotol neobsahuje ohrievač 
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vzduchu, ktorý v konvenčnej elektrárni nasleduje po ekonomizéri v smere prúdenia spalín, 

čiže všetka tepelná energia po ekonomizéri je v HRSG kotle nevyužitá. 

 

Obrázok 1-8 Schéma jednotlakového systému 

1 Kompresor 

2 Plynová turbína 

3 By-pass komín 

4 Prehrievač 

5 Výparník 

6 Ekonomizér 

7 Bubon 

8 Parná turbína 

9 Kondenzátor 

10 By-pass parnej 

turbíny 

11 Napájacia nádrž, 

odplynenie 

12 Napájacie čerpadlo 

13 Kondenzátne 

čerpadlo 

 

 

Dizajn paroplynovej elektrárne ovplyvňujú okolité podmienky, hlavne teplota vzduchu, 

tlak vzduchu a teplota chladiacej vody. Relatívna vlhkosť je dôležitá iba v prípade, že 

chladiaca voda je chladená v mokrej chladiacej veži. Existujú tri dôvody, prečo má teplota 

vzduchu veľký vplyv na výkon a účinnosť otvoreného cyklu plynovej turbíny: 

• zvýšenie teploty vzduchu znižuje hustotu vzduchu a tým aj prietok nasávaného 

vzduchu 

• príkon kompresoru rastie úmerne s teplotou na saní (v Kelvinoch), ale výkon 

plynovej turbíny v takom prípade klesá 

• znížením prietoku vzduchu kvôli vyššej teplote na saní klesne expanzný pomer 

turbíny a rovnako aj kompresný pomer kompresoru 

Plynové turbíny sa navrhujú na ISO podmienky: tlak okolitého vzduchu 1,013 bar, čo 

približne zodpovedá priemernému tlaku prevládajúcemu na morskej hladine, teplota okolitého 

vzduchu 15 °C a relatívna vlhkosť 60 %. 

Narastajúca teplota okolitého vzduchu zhoršuje účinnosť plynovej turbíny. V zime, 

kedy je teplota okolitého vzduchu nízka, je vzduch hustejší, čím sa ho hmotnostne nasaje  

do kompresoru viac a ľahšie sa stláča. Ľahšie stláčanie umožňuje dosiahnuť vyšší kompresný 

pomer, čiže vyšší tlak na vstupe do plynovej turbíny, a pri expanzii do okolia bude mať 

turbína v tomto prípade vyšší expanzný pomer, ale zároveň teplota na výstupe z turbíny bude 

nižšia. Účinnosť paroplynovej elektrárne sa bude správať inak, pretože s teplotou okolia 

súvisí aj teplota chladiacej vody a tá má taktiež výrazný vplyv na účinnosť. 

V prípade konštantnej teploty chladiacej vody na vstupe do kondenzátora by účinnosť 

paroplynového cyklu mierne rástla spolu s teplotou okolia (pozri Obrázok 1-9). Pri použití 
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mokrej chladiacej veže so stálou vlhkosťou vzduchu má relatívna účinnosť iný priebeh, 

pretože tlak v kondenzátore ovplyvňuje teplota chladiacej vody. Vďaka nižšej teplote okolia 

je nižšia aj teplota chladiacej vody a nižšia teplota chladiacej vody umožňuje dosiahnuť nižší 

tlak v kondenzátore a tým zlepšiť expanziu v parnej turbíne, čím sa dosiahne vyššia účinnosť 

cyklu (pozri Obrázok 1-10).  

  

 

Obrázok 1-9 Graf závislosti účinnosti na teplote vzduchu pri konštantnej teplote chladiacej vody 20 °C 

 

Obrázok 1-10 Graf závislosti účinnosti paroplynovej elektrárne na teplote vzduchu pri použití mokrej 

chladiacej veže pri relatívnej vlhkosti 60 % 
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Chladiace médium ovplyvňuje tlak v kondenzátore tak, ako ukazuje obrázok 1-11.  

 

Obrázok 1-11 Približné hodnoty tlaku v kondenzátore v závislosti od zvoleného typu chladenia a teploty média 

Výkon plynovej turbíny aj paroplynového cyklu klesá pri narastajúcej teplote vzduchu, 

pretože hlavnú úlohu hrá v tomto prípade množstvo vzduchu a spalín, nie teplota spalín  

na výstupe z plynovej turbíny. 

Vplyv tlaku okolitého vzduchu na účinnosť plynovej turbíny pri nezmenenej teplote  

je rovný nule, ale na druhej strane výkon sa mení v závislosti na množstve vstupujúceho 

vzduchu. Prietok vzduchu je úmerný tlaku na saní a tým ovplyvňuje aj prietok spalín. 

Odpadové teplo dostupné pre parný proces je tiež úmerné tlaku vzduchu. Pretože sa výkon 

plynovej a parnej turbíny mení úmerne s tlakom vzduchu, výkon paroplynovej elektrárne  

sa taktiež mení úmerne. Účinnosť zostáva rovnaká. 

 

Obrázok 1-12 Diagram prenosu tepla v jednotlakom HRSG kotle pre rôzne tlaky 
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Vplyv na výkon a účinnosť elektrárne majú aj parametre ostrej pary na vstupe do parnej 

turbíny. Zvýšenie tlaku ostrej pary neznamená aj nárast účinnosti paroplynovej elektrárne.  

Pri voľbe vyššieho tlaku sa dosiahne vyššia účinnosť parného cyklu, pretože bude dosiahnutý 

vyšší entalpický spád na parnej turbíne, ale využitie tepelnej energie spalín prudko klesne. 

Celková účinnosť parnej časti je výsledkom využitia tepelnej energie spalín a účinnosti 

parného cyklu. Obrázok 1-12 porovnáva využitie tepelnej energie spalín pri tlaku ostrej pary 

60 bar a 15 bar, pričom v oboch prípadoch je teplota ostrej pary rovnaká. Rozdiel medzi 

teplotami spalín na konci komína je v jednotlivých prípadoch rozdielny o 40 °C. Pri tlaku 

15 bar je lepšie využitá tepelná energia spalín, ktoré sa viac ochladia. 

Teplota ostrej pary má pozitívny účinok na účinnosť vždy. Existujú dva dôvody, prečo 

sa zvyšuje prehrievanie: zlepšenie termodynamiky cyklu a zvýšenie účinnosti parnej turbíny.  

1.5.2 Dvojtlakový systém 

Lepšie využitie odpadového tepla ako jednotlakový systém ponúka dvojtlakový, ktorý 

pozostáva z dvoch tlakových úrovní v HRSG kotli, nízkotlakovej a vysokotlakovej. 

Nízkotlakový výparník vyrába nízkotlakovú paru bez navýšených výdavkov. Tejto pary  

je dostatočné množstvo, preto časť ide do odplynenia a časť na nízkotlakovú časť parnej 

turbíny.  

Už pojmy nízkotlaková a vysokotlaková úroveň udávajú typ turbíny, ktorý sa pri tomto 

systéme používa. Dve tlakové úrovne v kotle znamenajú dva vstupy do turbíny, preto býva 

používaná dvojtlaková turbína, ktorá ponúka vstup ostrej pary na vysokotlakovú časť a ďalší 

vstup je na začiatku nízkotlakovej časti, ako ukazuje obrázok 1-13. Toto zapojenie má 

nasledujúce výhody:  

• vysokotlaková časť zostáva v prevádzke aj keby došlo k poruche nízkotlakového 

alebo obehového čerpadla 

• menej problémov pri vyparovaní v nízkotlakovom ekonomizéri pri čiastočnom 

zaťažení 

Zapojenia a prevedenia jednotlivých komponentov môžu byť rôzne. Napájacia voda 

môže ísť najskôr do nízkotlakového ekonomizéru, potom do nízkotlakového bubnu  

a až odtiaľ do vysokotlakového ekonomizéru alebo z napájacej nádrže ide zvlášť nízkotlakové 

a vysokotlakové potrubie do ekonomizérov, prípadne je nízkotlakový ekonomizér vynechaný 

úplne. Ďalší rozdiel môže byť v odbere pary pre odplynenie, ktorý je z parnej turbíny alebo sa 

zavádza nízkotlaková para priamo do odplynenia.  

Vplyv okolitých podmienok je podobný, ako pri jednotlakovom systéme. Zvýšenie 

teploty vzduchu zníži účinnosť, rovnako tak aj teplota chladiacej vody. Tlak vzduchu 

neovplyvňuje účinnosť paroplynovej elektrárne, iba výkon. Teplota ostrej pary v tomto 

systéme by tak isto ako pri jednotlakovom mala byť čo najvyššia. 

Výber tlakov pre ostrú paru podlieha nasledujúcim kritériám: 

• tlak vysokotlakovej vetvy musí byť relatívne vysoký, aby sa dosiahlo dobré 

exergetické využitie odpadového tepla 

• tlak nízkotlakovej časti musí byť nízky, aby sa dosiahlo dobré energetické 

využitie odpadového tepla 
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Obrázok 1-13 Zjednodušená schéma dvojtlakového systému pre nesírnaté 

palivo 

1 Kompresor 

2 Plynová turbína 

3 By-pass spalín 

4 VT prehrievač 

5 VT výparník 

6 VT ekonomizér 

7 VT bubon 

8 Parná turbína 

9 Kondenzátor 

10 By-pass VT pary 

11 Napájacia nádrž 

12 VT napájacie 

čerpadlo 

13 Kondenzátne 

čerpadlo 

14 NT napájacie 

čerpadlo 

15 NT výparník 

16 NT bubon 

17 NT ekonomizér 

18 By-pass NT pary 

 

Ostrá para na vstupe do vysokotlakovej časti turbíny by mala mať dostatočne vysoké 

parametre na to, aby bol zisk energie zo spalín čo najvyšší. Naopak, pre ostrú paru na vstupe 

do nízkotlakovej časti turbíny sa volí nízky tlak, pri ktorom sa využije zostávajúca energia 

spalín a spaliny sa ochladia na čo najnižšiu teplotu, pretože pri nízkom tlaku je potrebné 

väčšie množstvo tepelnej energie na výrobu pary s danými parametrami ako pri vyššom tlaku. 

Princíp je rovnaký ako na obrázku 1-12. 
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2 Koncepčný návrh  
V rámci spresnenia zadania diplomovej práce bol vedúcim práce definovaný celkový 

elektrický výkon navrhovaného zdroja 45 MWe. Ďalej bola definovaná návrhová teplota 

okolitého prostredia 15 °C s možnosťou mokrého chladenia. 

 

Medzi základy každého projektu patria financie, prevádzkové podmienky, palivo, typ 

chladenia a iné. V tejto koncepcii financie nebudú rozoberané, nakoľko ide o hrubý návrh 

elektrárne, ktorý spočíva najmä v termodynamickom výpočte a vo výbere hlavných 

komponentov. 

2.1 Podmienky okolitého prostredia 
Vzhľadom k návrhovej teplote boli pre výpočet zdroja zvolené štandardné ISO 

podmienky okolia: teplota vzduchu 𝑡𝑜𝑘 = 15 °𝐶, tlak vzduchu 𝑝𝑜𝑘 = 1,013 𝑏𝑎𝑟 a relatívna 

vlhkosť vzduchu 𝜑 = 60 %.  

Podmienky okolia budú mať vplyv na výkon plynovej a parnej turbíny a účinnosť 

a výkon celého paroplynového cyklu. Pre návrh zdroja s požadovaným výkonom je dôležité 

poznať hlavne zmeny vo výkone pri meniacich sa okolitých podmienkach. Ako je napísané 

v kapitole 1.5.1, tak výkon zariadenia ovplyvňuje najmä teplota a tlak. Nižšia teplota vzduchu 

umožňuje dosiahnuť vyšší výkon na plynovej turbíne a pri použití mokrej chladiacej veži  

aj na parnej turbíne. Pri nižšej teplote okolia zároveň narastie aj účinnosť oboch turbín spolu 

s účinnosťou paroplynového cyklu. Nižšia teplota je výhodnejšia pri použití paroplynového 

cyklu pre špičkový zdroj, kedy je dôležitý vysoký výkon. 

Prevádzka paroplynového zdroja, ktorý je navrhnutý pri okolitej teplote 15 °C,  

by v Česku alebo na Slovensku bola výhodná, pretože priemerná ročná teplota je nižšia ako 

návrhová. Iba pár mesiacov v roku vystúpi teplota vzduchu nad 15 °C, preto by prevažnú časť 

roka pracoval tento zdroj s vyšším výkonom, ako je návrhový, a aj s vyššou účinnosťou. 

Hmotnostné zloženie suchého vzduchu bolo definované vedúcim diplomovej práce: 

𝑤𝑠,𝑣𝑧𝑑
𝑁2 = 0,7553 (−); 𝑤𝑠,𝑣𝑧𝑑

𝑂2 = 0,2314 (-); 𝑤𝑠,𝑣𝑧𝑑
𝐶𝑂2 = 0,0004 (−); 𝑤𝑠,𝑣𝑧𝑑

𝐴𝑟 = 0,0129(−). 

2.2 Rozdelenie výkonov 
Pre výkon paroplynovej elektrárne platí, že podiel výkonu na plynovej časti ku výkonu 

na  parnej časti je v pomere cca 2:1. Pri celkovom výkone elektrárne 45 MW bolo potrebné 

vyhľadať plynovú turbínu s výkonom cca 30 MW. Zvolená bola turbína SGT-700  

od spoločnosti Siemens [2]. Výkon parnej časti potom bude cca 15 MW.  

2.3 Palivo 
Zvolená turbína Siemens SGT-700 môže spaľovať zemný plyn, kvapalné alebo duálne 

palivo [2]. Keďže sa jedná o malý zdroj energie, tak by bolo vhodné získať čo najvyšší možný 

výkon, preto bol zvolený zemný plyn, ktorý umožňuje vyššie ochladenie spalín. Zemný plyn 

je nesírnaté palivo a chladenie spalín je podmienené iba teplotou rosného bodu vodnej pary, 

kedy vodná para obsiahnutá v spalinách kondenzuje.  

Zloženie paliva pre navrhovaný zdroj elektriny bolo zadané vedúcim diplomovej práce 

v objemových podieloch nasledovne: 𝑥𝑝𝑎𝑙
𝐻2 = 0,0036 (−); 𝑥𝑝𝑎𝑙

𝑂2 = 0,0007 (−);𝑥𝑝𝑎𝑙
𝑁2 =

0,0365 (−); 𝑥𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2 = 0,0034 (−); 𝑥𝑝𝑎𝑙

𝐶𝐻4 = 0,8709 (−); 𝑥𝑝𝑎𝑙
𝐶2𝐻6 = 0,0846 (−); 𝑥𝑝𝑎𝑙

𝐶2𝐻4 =

0,0003 (−). 
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2.4 Chladenie 
Neuvažuje sa o dodávke tepla, iba o výrobe elektriny, preto bola zvolená kondenzačná 

parná turbína, ktorá bude mať na výstupe mokrú paru pod medzou sýtosti. Pri kondenzačnej 

elektrárni je dôležitý odvod zvyškového tepla. Pre ochladenie pary za parnou turbínou  

sa využíva atmosférické chladenie, pri ktorom sa teplo odvádza do atmosférického vzduchu. 

Odvod tepla môže byť priamy, kedy sa používa vzduchový kondenzátor, alebo nepriamy, 

ktorý prebieha v kondenzátore chladeným vodou a tá následne odvádza teplo 

v atmosférickom chladiči vody. Pre paroplynový zdroj s výkonom 45 MWe bolo zvolené 

cirkulačné atmosférické chladenie, vzhľadom na malý výkon elektrárne to bude mokrá 

chladiaca veža. Surová voda bude vedená do chladiacej veže, odkiaľ pôjde do kondenzátoru, 

kde ochladí paru a následne bude rozprašovaná z dýz v hornej časti veže, kde ju protiidúci 

vzduch pri voľnom páde nadol ochladí. Veža bude mať nútený ťah, nad tryskami sa bude 

nachádzať axiálny ventilátor, ktorý zabezpečí intenzívne prúdenie vzduchu zdola nahor. 

Takéto elektrárne sa stavajú v blízkosti vodných tokov, aby bol zabezpečený dostatok 

chladiacej vody za každých okolností.[4] Výpočet mokrej chladiacej veže spočíva v určení 

teploty vlhkého teplomeru, z ktorej vychádza teplota vežovej vody na vstupe  

do kondenzátora. V zime, kedy je teplota okolia nízka, bude nižšia aj teplota vlhkého 

teplomeru a tým pádom aj teplota vežovej vody, ktorá udáva saturačný tlak v kondenzátore. 

Preto v zime je možné na parnej turbíne dosiahnuť vyšší výkon. Na obrázku 2-1 je 

schematicky znázornená chladiaca veža s núteným ťahom a jej vstupy a výstupy. Doplnenie 

vody vo veži vyrovnáva straty, väčšinou spôsobené odkalom, odparom a unášaním, ale môžu 

byť prítomné ešte aj straty netesnosťami. 

 

 

Obrázok 2-1 Schematické znázornenie chladiacej veže s núteným ťahom [5] 

2.5 Chemická úprava vody 
Ďalšia časť, na ktorú sa nesmie zabudnúť, je chemická úprava vody. Tá je dôležitá 

z hľadiska spoľahlivej prevádzky a finančnej stránky. V hlavnom cirkulačnom okruhu vody, 

napájacia nádrž – kotol – turbína – kondenzátor, by nečistoty v teplonosnom médiu spôsobili 

nielen technické, ale najmä finančné problémy, či už pri oprave alebo pri odstávke elektrárne, 

pretože by v tom čase nebola výnosná. Nečistoty spôsobujú rôzne poruchy, ale najmä ich 

usádzanie na teplozmenných plochách zhoršuje prenos tepla a tým znižuje výkon. Chemická 
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úprava cirkulujúcej vody je pomerne nákladná, ale je výhodná, pretože zlepšuje výkon 

elektrárne a táto investícia sa časom vráti. Zariadenie na chemickú úpravu vody musí 

poskytovať dostatok vody pre doplnenie v hlavnom okruhu, napr. únik pary v strojovni.[4] 

2.6 Vstupy a výstupy elektrárne 

 

Obrázok 2-2 Hrubý náčrt vstupov a výstupov paroplynovej elektrárne; I. – spaľovacia turbína, II. – parná 

časť 

Pri základnom návrhu je potrebné definovať, aké budú vstupy a výstupy elektrárne.  

Na obrázku 2-2 je hrubý návrh zobrazujúci prvotnú úvahu. Do elektrárne vstupuje palivo  

so vzduchom, ktoré sa spaľujú v plynovej turbíne. V prípade chladenia pary v kondenzátore 

vodou, by parná časť mala na vstupe vodu pre chladenie, inak by bola použitá iba pre 

doplnenie strát v hlavnom okruhu vody. Výstupmi z paroplynovej elektrárne sú vždy emisie 

ako produkty spaľovania, nevyužitá tepelná energia, ktorá sa odvedie v kondenzátore  

a v spalinách, a elektrická energia, ktorá je výsledkom premeny tlakovej a tepelnej energie  

na mechanickú prácu a tá sa ďalej v generátore mení na elektrickú energiu.  

2.7 Výber HRSG kotla 
Na základe štúdia literatúry bol pre definovaný výkon paroplynového zdroja zvolený 

dvojtlakový systém HRSG kotla, ktorý sa skladá z vysokotlakovej a nízkotlakovej 

teplozmennej vetvy. Dvojtlaký HRSG kotol umožňuje lepšie pomerné využite odpadového 

tepla, čo je pri nízkom výkone zdroja výhodné a v prípade zlyhania napájacích čerpadiel 

v jednej vetve bude stále fungovať druhá vetva, čím sa dá zamedziť vzniku možným 

problémom. Každá časť sa skladá z ekonomizéra, bubna, výparníka a prehrievača, z ktorého 

ide ostrá para na turbínu. Pre lepšie ochladenie spalín je na konci kotla umiestnený ďalší 

výmenník, v ktorom sa ohrieva kondenzát pred vstupom do napájacej nádrže. Para pre 

odplynenie v napájacej nádrži sa berie z nízkotlakovej prehriatej pary, takže nie všetka para 

vstupuje na turbínu. Tento predpoklad bolo potrebné overiť výpočtom. Výsledné množstvá 

pary a zapojenie kompotentov sa nachádza v prílohe 1. 
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2.8 Výkon 
Návrh elektrického obsahuje výkon, ktorý musí zdroj zaistiť za každých podmienok. 

Elektrický výkon, ktorý vyprodukuje elektráreň je hrubý elektrický výkon. Každá elektráreň 

má však svoju vlastnú spotrebu. Po pokrytí vlastnej spotreby zostane čistý elektrický výkon, 

ktorý je dodávaný do siete.[6] Vlastnú spotrebu elektrárne tvoria všetky časti, ktoré na svoju 

prevádzku spotrebúvajú elektrickú energiu alebo sú elektricky ovládané. Patria sem najmä: 

napájacie čerpadlá, kondenzačné a cirkulačné čerpadlá, chemická úprava vody, ventilátor 

v chladiacej veži, v podstate aj kompresor plynovej turbíny, ale jeho spotreba sa odčíta pri 

výpočte výponu plynovej turbíny, ďalej sem môže patriť aj kompresor na stlačenie paliva,  

ak je elektráreň postavená na mieste, kde nie je dostatočný tlak v plynovode, a čerpadlá  

na olejové hospodárstvo. Elektricky ovládané sú napríklad aj rôzne ventily a meracie 

prístroje, ktoré udávajú parametre pary a spalín v rôznych bodoch.  

2.9 Technologická schéma 
Poslednou časťou koncepcie je technologická schéma. Technologická schéma zobrazuje 

prepojenie hlavných komponentov cyklu, vstup surovej vody a zemného plynu, usporiadanie 

teplozmenných plôch v HRSG kotle, by-pass spalín pred vstupom do výmenníkovej časti 

HRSG kotla a by-pass pary na turbíne, ktorý umožňuje vedenie pary nie do turbíny, ale  

do kondenzátora. V tomto návrhu budú na nej označené aj parametre spalín a pary 

v niektorých hlavných bodoch, ako napríklad vstup a výstup HRSG kotla, vstup a výstup 

z parnej turbíny, či parametre napájacej vody pred napájacími čerpadlami (pozri Príloha 1).  

Pre výpočet bude použitá zjednodušená technologická schéma zobrazená v prílohe 2,  

na ktorej sú znázornené jednotlivé body, v ktorých sa určujú termodynamické vlastnosti. Táto 

schéma zjednodušene zobrazuje komponenty a zapojenie jednotlivých plôch pre prehľadnosť 

výpočtu. 
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3 Výpočet paroplynového cyklu 
Pri výpočte paroplynového cyklu sa vychádza zo znalostí Braytonovho a Rankin – 

Clausiovho cyklu. Medzi výstupy výpočtu patrí množstvo vzduchu na saní kompresoru, 

množstvo vody v hlavnom a chladiacom obehu a teplota spalín na výstupe z HRSG kotla. 

Množstvo vzduchu sa na začiatku výpočtu určilo odhadom a po vypočítaní parametrov 

vzduchu a spalín sa upravilo podľa prietoku spalín určenom výrobcom spaľovacej turbíny. 

Následne sa vypočíta výkon plynovej časti cyklu. Pri parnej časti sa v prvom kroku zvolí typ 

HRSG kotla, následne sa zvolia niektoré parametre, ako rozdiel teploty vody/pary a spalín 

v niektorým bodoch, teplota v napájacej nádrži, nedohrev v kondenzátore a aj tlak pary, ktorý 

sa v prípade nepriaznivých výsledkov upraví. Výsledkom je množstvo pary potrebné pre  

čo najväčšie ochladenie spalín.  

 

Výpočet práce prebiehal pomocou programu Engineering Equation Solver (ďalej len 

EES), ktorý umožňuje automaticky prepočítavať termodynamické vlastnosti. Pre skrátenie 

rozpisovania rovníc budú niektoré funkčné závislosti zapísané skrátene: 

enthalpy = h 

entropy = s 

temperature = t 

pressure = p 

ostatné funkcie budú zapísané rovnako ako v programe EES. 

 

Pred samotným výpočtom bola nakreslená zjednodušená technologická schéma  

pre výpočet (pozri Príloha 2), ktorá zobrazuje navrhovaný paroplynový cyklus pre výpočet. 

Vyznačené body v schéme charakterizujú miesta, v ktorých je potrebné určiť termodynamické 

vlastnosti pre výpočet obehu.  

 

Výsledné hodnoty jednotlivých  rovníc boli prevzaté z programu EES, pričom 

objemové a hmotnostné podiely boli pre lepšiu priehľadnosť zaokrúhlené na štyri desatinné 

miesta. 

3.1 Plynová časť paroplynového cyklu 
Plynová časť sa riešila postupne, najskôr kompresor, potom spaľovacia komora 

a plynová turbína ako posledná. 

Vstupné hodnoty 

 휀 = 18,7 (−) 

 𝜂𝐾,𝑚 = 0,99 (−) 

 𝜂𝐾,𝑇𝐷𝑖 = 0,875 (−) 

 𝛼 = 3 (−) 

 ∆𝑝𝑆𝐾 = 3 % 

 𝑡𝑝𝑎𝑙 = 25 °𝐶 

 𝜂𝐺𝑇,𝑚 = 0,99 (−) 

 𝜂𝐺𝑇,𝑇𝐷𝑖 = 0,897 (−) 

 𝜂𝐺1 = 0,95 (−) 

 ∆𝑝𝐻𝑅𝑆𝐺 = 1 𝑘𝑃𝑎 

 Parametre a hmotnostné zloženie vzduchu: pozri kapitolu 2.1 
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 Objemové zloženie paliva: pozri kapitolu 2.3 

V prvom kroku sa prevedú parametre suchého vzduchu. Keďže sa v kapitole 2.1 zvolili 

ISO podmienky, tak nemožno uvažovať pri výpočte suchý vzduch, pretože relatívna vlhkosť 

nie je rovná nule a v zložení vzduchu bude mať svoj podiel aj vodná para. 

  

Prevod hmotnostného zloženia suchého vzduchu ws,vzd na hmotnostné zloženie vlhkého 

vzduchu wvzd: 

 𝑤𝑣𝑧𝑑 = 𝑤𝑠,𝑣𝑧𝑑 ∙ (1 − 𝑉𝑣𝑧𝑑) (3.1) 

 

Hmotnostná vlhkosť vzduchu Xvzd udáva hmotnostný podiel vodnej pary vo vlhkom 

vzduchu.  

 𝑉𝑣𝑧𝑑 = 𝒉𝒖𝒎𝒓𝒂𝒕(𝐴𝑖𝑟𝐻2𝑂; 𝑡1; 𝜑; 𝑝1) (3.2) 

 

𝑉𝑣𝑧𝑑 = 0,0063 (𝑘𝑔 · 𝑘𝑔𝑠,𝑣𝑧𝑑
−1 ) 

 

Ostatné zložky sa prepočítajú podľa rovnice (3.1) Hmotnostný podiel každej zložky  

vo vlhkom vzduchu bude menší práve o súčin hmotnostného podielu danej zložky v suchom 

vzduchu a podielu vodnej pary. 

Vypočítané hmotnostné zloženie vlhkého vzduchu na saní kompresoru: 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝑁2 =

0,7505 (−); 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝑂2 = 0,2299 (−) ; 𝑤𝑣𝑧𝑑

𝐶𝑂2 = 0,0004 (−); 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝐴𝑟 = 0,0128 (−); 𝑤𝑣𝑧𝑑

𝐻2𝑂
=

0,0063 (−). 

 

Hodnoty entalpie vzduchu, paliva aj spalín budú v plynovej a parnej časti vztiahnuté 

k 25 °C. Táto voľba sa učinila preto, lebo výhrevnosť paliva v programe EES je vztiahnutá 

práve k tejto hodnote a zjednoduší sa výpočet entalpie za spaľovacou komorou. Z hľadiska 

počítania výkonov sa tým nič neovplyvní, pretože rozdiel entalpií zostane zachovaný. Všetky 

hodnoty entalpie vzduchu a spalín sa budú skladať  rozdielu entalpie pri danej teplote 

a entalpie pri vzťažnej teplote. 

 

𝑡𝑣𝑧𝑡 = 25 °𝐶  

 

Na začiatku výpočtu bol prevedený termodynamický rozbor plynovej časti, ktorého 

cieľom bolo stanovenie tlakových, teplotných a entalpických pomerov pre plynovú turbínu 

SGT-700. V ďalšom kroku bol postupne iteračne zvyšovaný prietok vzduchu na saní 

kompresoru tak, aby bol dosiahnutý prietok spalín podľa výrobcu plynovej turbíny. 

Výpočtom bolo zistené, že pre požadovaný prietok spalín za plynovou turbínou je nutné 

množstvo vzduchu na saní kompresoru 93,1 𝑘𝑔 · 𝑠−1. 

Nasledujúce výpočty vychádzajú práve z hodnoty 𝑚𝑣𝑧𝑑 = 93,1 𝑘𝑔 · 𝑠−1 a sú konečné 

pre celú plynovú časť cyklu. 
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3.1.1 Kompresor 

 

Obrázok 3-1 Priebeh kompresie v h-s diagrame [7] 

Stláčanie vzduchu v kompresore prebieha podľa Obrázok 3-1. Najskôr sa určia hodnoty 

v bode 1, ktorý predstavuje sanie kompresoru. Tlak a teplota vychádza z ISO podmienok, 

entalpia a entropia sa určí z termodynamických funkcií. 

 

Hodnoty teploty t1 a tlaku p1 na saní kompresoru sú dané okolitým prostredím: 

 

 𝑡1 = 𝑡𝑜𝑘 = 15 °𝐶 (3.3) 

 

 𝑝1 = 𝑝𝑜𝑘 = 1,013 𝑏𝑎𝑟 (3.4) 

 

Entalpia aj entropia sú veličiny závisiace od hmotnostného zloženia látky. Vzduch  

aj spaliny sú zmesi rôznych plynov, preto sa tieto veličiny počítajú ako súčet jednotlivých 

hmotnostných entalpií alebo entropií, ktoré sa určili ako súčin hmotnostného podielu 

a entalpie alebo entropie zložky plynu. U entalpie je potrebné zrovnať k vzťažnej teplote.  

 

Entalpia na vstupe do kompresoru h1: 

 

 ℎ1 = 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝑁2 ∙ [𝒉(𝑁2; 𝑡1) − 𝒉(𝑁2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑣𝑧𝑑

𝑂2

∙ [𝒉(𝑂2; 𝑡1) − 𝒉(𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝐶𝑂2

∙ [𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡1) − 𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝐴𝑟

∙ [𝒉(𝐴𝑟; 𝑡1) − 𝒉(𝐴𝑟; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝐻2𝑂

∙ [𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡1) − 𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] 

(3.5) 

 

ℎ1 = −10,07 𝑘𝐽 · 𝑘𝑔−1 

 

Entropia na vstupe do kompresoru s1: 

 

 𝑠1 = 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝑁2 ∙ 𝒔(𝑁2; 𝑡1; 𝑝1) + 𝑤𝑣𝑧𝑑

𝑂2 ∙ 𝒔(𝑂2; 𝑡1; 𝑝1) + 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝐶𝑂2

∙ 𝒔(𝐶𝑂2; 𝑡1; 𝑝1) + 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝐴𝑟 ∙ 𝒔(𝐴𝑟; 𝑡1; 𝑝1) + 𝑤𝑣𝑧𝑑

𝐻2𝑂

∙ 𝒔(𝐻2𝑂; 𝑡1; 𝑝1) 

(3.6) 



Energetický ústav 

FSI VUT v Brne 

Bc. Nina Kadáková 

Návrh paroplynového zdroja elektriny 

 

 

33 

 

 

𝑠1 = 6,687 𝑘𝐽 · 𝑘𝑔−1 · 𝐾−1  
 

V ideálnom prípade by kompresor stláčal vzduch izoentropicky, preto entropia v bode 

2,iz bude rovnaká ako v bode 1. Pre určenie tlaku, na ktorý kompresor stlačí vzduch, bude 

použitý kompresný pomer. Aby sa zistila entalpia, je potrebné poznať teplotu, ktorá sa určí 

z funkčnej závislosti entropie na teplote a tlaku. 

 

Entropia na výstupe z kompresoru pri izoentropickon stlačení: 

 

 𝑠2.𝑖𝑧 = 𝑠1 = 6,687 𝑘𝐽 · 𝑘𝑔−1 · 𝐾−1 (3.7) 

 

Tlak na výstupe z kompresoru p2: 

 

 휀 =
𝑝2

𝑝1
→ 𝑝2 = 𝑝1 ∙ 휀 (3.8) 

 

𝑝2 = 18,94 𝑏𝑎𝑟 

 

Teplota na výstupe z kompresoru pri izoentropickej kompresii t2,iz vychádzajúca 

z funkčnej závislosti s2,iz = f(t2,iz): 

 

 𝑠2,𝑖𝑧 = 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝑁2 ∙ 𝒔(𝑁2; 𝑡2,𝑖𝑧; 𝑝2) + 𝑤𝑣𝑧𝑑

𝑂2 ∙ 𝒔(𝑂2; 𝑡2,𝑖𝑧; 𝑝2) + 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝐶𝑂2

∙ 𝒔(𝐶𝑂2; 𝑡2,𝑖𝑧; 𝑝2) + 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝐴𝑟 ∙ 𝒔(𝐴𝑟; 𝑡2,𝑖𝑧; 𝑝2)

+ 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝐻2𝑂

∙ 𝒔(𝐻2𝑂; 𝑡2,𝑖𝑧; 𝑝2) 

(3.9) 

 

𝑡2,𝑖𝑧 = 380,4 °𝐶 

 

Entalpia na výstupe z kompresoru pri izoentropickom deji h2,iz: 

 

 ℎ2,𝑖𝑧 = 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝑁2 ∙ [𝒉(𝑁2; 𝑡2,𝑖𝑧) − 𝒉(𝑁2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑣𝑧𝑑

𝑂2

∙ [𝒉(𝑂2; 𝑡2,𝑖𝑧) − 𝒉(𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝐶𝑂2

∙ [𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡2,𝑖𝑧) − 𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝐴𝑟

∙ [𝒉(𝐴𝑟; 𝑡2,𝑖𝑧) − 𝒉(𝐴𝑟; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝐻2𝑂

∙ [𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡2,𝑖𝑧) − 𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] 

 

(3.10) 

 

ℎ2,𝑖𝑧 = 368 𝑘𝐽 · 𝑘𝑔−1 

 

Pre zistenie parametrov na výstupe z kompresoru pri reálnom stlačení, t.j. bod 2  

na obrázku 3-1 bude potrebné vychádzať z termodynamickej účinnosti kompresoru. Účinnosť 

kompresoru je podiel spotrebovanej práce pri ideálnom priebehu ku spotrebovanej práci pri 

reálnom priebehu. Vzťah pre výpočet je uvedený v rovnici (3.11), v ktorej je práca vyjadrená 

ako rozdiel entalpií a jedinou neznámou je entalpia h2. Posledným neznámym parametrom 

v tomto bode bude teplota, ktorá sa určí spätne definovaním entalpie ako funkcie teploty. 
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V programe EES sa zapísala entalpia ako funkcia teploty a pri známej hodnote entalpie 

definoval program teplotu ako neznámu a určil jej hodnotu.  

 

Entalpia na výstupe z kompresoru h2 [8]: 

 

 
𝜂𝐾,𝑇𝐷𝑖 =

ℎ2,𝑖𝑧 − ℎ1

ℎ2 − ℎ1
→ ℎ2 =

ℎ2,𝑖𝑧 − ℎ1

𝜂𝐾,𝑇𝐷𝑖
+ ℎ1 (3.11) 

 

ℎ2 = 422,1 𝑘𝐽 · 𝑘𝑔−1 

 

Teplota na výstupe z kompresoru vychádzajúca z funkčnej závislosti h2=f(t2):  

 

 ℎ2 = 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝑁2 ∙ [𝒉(𝑁2; 𝑡2) − 𝒉(𝑁2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑣𝑧𝑑

𝑂2

∙ [𝒉(𝑂2; 𝑡2) − 𝒉(𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝐶𝑂2

∙ [𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡2) − 𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝐴𝑟

∙ [𝒉(𝐴𝑟; 𝑡2) − 𝒉(𝐴𝑟; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝐻2𝑂

∙ [𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡2) − 𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] 

(3.12) 

 

𝑡2 = 430,5 °𝐶 

3.1.2 Spaľovacia komora 

 

Obrázok 3-2 Hmotnostná bilancia spaľovacej komory [7] 

Výpočet spaľovacej komory vychádza zo znalostí chemických rovníc. Okrem 

parametrov spalín je neznámou aj množstvo paliva vstupujúceho do spaľovacej komory. 

Výpočet množstva paliva sa začne prepočtom objemového zloženia paliva na hmotnostné,   

po ktorom nasleduje výber horľavých zložiek paliva, ktoré reagujú s kyslíkom a samotné 

riešenie chemických rovníc. 

 

Tlak paliva na vstupe do spaľovacej komory bude rovnaký ako tlak vzduchu. 

Požadovaný tlak paliva sa dosiahne stlačením v kompresore, ak nie je v plynovode dostatočne 

vysoký tlak. 

 

 𝑝𝑝𝑎𝑙 = 𝑝2 = 18,94 𝑏𝑎𝑟 (3.13) 
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Prepočet zloženia paliva 

 

Prepočet objemového zloženia paliva na hmotnostné [9]: 

 

 
𝑤𝑝𝑎𝑙

𝑖 =  
𝑥𝑝𝑎𝑙

𝑖 ∙ 𝑀𝑖

𝑀𝑝𝑎𝑙
 (3.14) 

 

kde: index i predstavuje vždy jednu konkrétnu zložku paliva. 

 

Molová hmotnosť paliva Mpal [9]: 

 

 𝑀𝑝𝑎𝑙 = 𝑥𝑝𝑎𝑙
𝐻2 ∙ 𝑀𝐻2

+ 𝑥𝑝𝑎𝑙
𝑂2 ∙ 𝑀𝑂2

+ 𝑥𝑝𝑎𝑙
𝑁2 ∙ 𝑀𝑁2

+ 𝑥𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2 ∙ 𝑀𝐶𝑂2

+ 𝑥𝑝𝑎𝑙
𝐶𝐻4 ∙ 𝑀𝐶𝐻4

+ 𝑥𝑝𝑎𝑙
𝐶2𝐻4 ∙ 𝑀𝐶2𝐻4

+ 𝑥𝑝𝑎𝑙
𝐶2𝐻6 ∙ 𝑀𝐶2𝐻6

 
(3.15) 

 

𝑀𝑝𝑎𝑙 = 17,73 𝑘𝑔 · 𝑘𝑚𝑜𝑙−1 
 

Tabuľka 3-1 Zloženie paliva 

i-ta zložka xi
pal (-) Mi (kg·kmol-1)[10] wi

pal (-) 

H2 0,0036 2,016 0,0004 

O2 0,0007 31,998 0,0013 

N2 0,0365 28,014 0,0577 

CO2 0,0034 44,009 0,0084 

CH4 0,8709 16,043 0,7882 

C2H6 0,0846 30,07 0,1435 

C2H4 0,0003 28,054 0,0005 

Ʃ 1 - 1 

 

Horľavými zložkami, ktoré reagujú s kyslíkom (O2) sú: vodík (H2), metán (CH4), etán 

(C2H6) a etylén (C2H4).  

 

V nasledujúcich výpočtoch sa uvažuje sa dokonalé spaľovanie (spáli sa 100 % paliva) 

s prebytkom vzduchu 𝛼 = 3 (−) pri účinnosti spaľovacej komory 100 %. 

 

Výpočet množstva paliva 

Postup výpočtu pomocou chemických rovníc sa začína definovaním samotnej reakcie. 

Pre každú horľavú zložku paliva je samostatná chemická rovnica, v ktorej reaguje horľavá 

zložka s kyslíkom za vzniku vody a oxidu uhličitého alebo (v prípade vodíku) iba vody.  

Po definovaní chemickej reakcie nasleduje prevod molovej rovnice na hmotnostnú. Chemické 

reakcie sa všeobecne uvádzajú v moloch alebo kilomoch (číselný zápis je rovnaký), ale pre 

termodynamický výpočet je potrebné hmotnostné zloženie, preto sa pomocou molovej 
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hmotnosti prevedú do kilogramov. Stechiometrické koeficienty sa zachovajú a namiesto 

zlúčenín sa napíšu ich molové hmotnosi Mi, čím sa získa chemická rovnica v hmotnostných 

jednotkách. V tabuľke 3-1 je uvedená molová hmotnosť v 𝑘𝑔 · 𝑘𝑚𝑜𝑙−1, preto sa uvažuje 

chemická reakcia kimolomoloch a výsledná reakcia hmotnostne po úpravách bude 

v kilogramoch. 

 

Chemická reakcia vodíku s kyslíkom:  

 

 2 ∙ 𝐻2 + 𝑂2 → 2 ∙ 𝐻2𝑂 (3.16) 

 

Matematické zjednodušenie rovnice (3.16): 

 

 
𝐻2 +

1

2
∙ 𝑂2 → 𝐻2𝑂 (3.17) 

 

Dosadením molovej hmotnosti do rovnice (3.17)  vznikne chemická rovnica 

v kilogramoch: 

 
2,016 +

1

2
∙ 31,998 → 18,015 (3.18) 

 

𝑀𝐻2𝑂 = 18,015 𝑘𝑔 · 𝑘𝑚𝑜𝑙−1 [10] 

 

Vydelením celej rovnice (3.18) molovou hmotnosťou vodíku sa získa chemická rovnica 

vztiahnutá na 1 kg vodíku: 

 

 
1 𝑘𝑔 (𝐻2) +

15,999

2,016
 𝑘𝑔 (𝑂2) →

18,015

2,016
 𝑘𝑔 (𝐻2𝑂) (3.19) 

 

Chemická reakcia metánu s kyslíkom: 

 

 𝐶𝐻4 + 2 ∙ 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 2 ∙ 𝐻2𝑂 (3.20) 

 

𝑀𝐶𝑂2
= 44,009 𝑘𝑔 · 𝑚𝑜𝑙−1 [10] 

 

Rovnica (3.20) prevedená na kilogramy: 

 

 16,043 + 2 ∙ 31,998 → 44,009 + 2 ∙ 18,015 (3.21) 

 

Chemická rovnica vztiahnutá na 1 kg metánu: 

 

 
1 𝑘𝑔 (𝐶𝐻4) +

63,996

16,043
 𝑘𝑔 (𝑂2)

→
44,009

16,043
 𝑘𝑔 (𝐶𝑂2) +

36,03

16,043
 𝑘𝑔 (𝐻2𝑂) 

(3.22) 

 

1 𝑘𝑔 (𝐶𝐻4) +
63,996

16,043
 𝑘𝑔 (𝑂2) →

44,009

16,043
 𝑘𝑔 (𝐶𝑂2) +

36,03

16,043
 𝑘𝑔 (𝐻2𝑂) 
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Chemická reakcia etánu s kyslíkom: 

 

 2 ∙ 𝐶2𝐻6 + 7 ∙ 𝑂2 → 4 ∙ 𝐶𝑂2 + 6 ∙ 𝐻2𝑂 (3.23) 

 

Rovnica (3.23) prevedená na kilogramy: 

 

 2 ∙ 30,07 + 7 ∙ 31,998 → 4 ∙ 44,009 + 6 ∙ 18,015 (3.24) 

 

Chemická rovnica vztiahnutá na 1 kg etánu: 

 

 
1 𝑘𝑔 (𝐶2𝐻6) +

223,986

60,14
 𝑘𝑔 (𝑂2)

→
176,036

60,14
𝑘𝑔 (𝐶𝑂2) +

108,09

60,14
 𝑘𝑔 (𝐻2𝑂 

(3.25) 

 

1 𝑘𝑔 (𝐶2𝐻6) +
223,986

60,14
 𝑘𝑔 (𝑂2) →

176,036

60,14
𝑘𝑔 (𝐶𝑂2) +

108,09

60,14
 𝑘𝑔 (𝐻2𝑂) 

 

Chemická reakcia etylénu s kyslíkom: 

 

 𝐶2𝐻4 + 3 ∙ 𝑂2 → 2 ∙ 𝐶𝑂2 + 2 ∙ 𝐻2𝑂 (3.26) 

 

Rovnica (3.26) prevedená na kilogramy: 

 

 28,054 + 3 ∙ 31,998 → 2 ∙ 44,009 + 2 ∙ 18,015 (3.27) 

 

Chemická rovnica vztiahnutá na 1 kg etylénu: 

 

 
1 𝑘𝑔 (𝐶2𝐻4) +

95,994

28,054
 𝑘𝑔 (𝑂2)

→
88,018

28,054
 𝑘𝑔 (𝐶𝑂2) +

36,03

28,054
 𝑘𝑔 (𝐻2𝑂) 

(3.28) 

 

1 𝑘𝑔 (𝐶2𝐻4) +
95,994

28,054
 𝑘𝑔 (𝑂2) →

88,018

28,054
 𝑘𝑔 (𝐶𝑂2) +

36,03

28,054
 𝑘𝑔 (𝐻2𝑂) 

 

V ďalšom kroku je potrebné určiť, koľko kyslíku by sa spotrebovalo v prípade 

stechiometrického spaľovania, kedy by platilo 𝛼 = 1 (−). To je dôležité vedieť pre výpočet 

palivového pomeru. Najprv sa určí spotreba kyslíku na spálenie 1 kg paliva, ktorá vychádza 

práve z chemických reakcií. Sčítaním množstva kyslíku z jednotlivých chemických rovníc  

sa získa celková spotreba kyslíku, ale tým, že sa kyslík nachádza aj v palive bude táto 

spotreba nižšia. Ak by sa v palive kyslík nenachádzal vôbec, bol by posledný člen v rovnici 

(3.29) rovný nule a neuvažovalo by sa s ním, čiže všetok spotrebovaný kyslík by sa musel 

pokryť zo vzduchu. Pre určenie stechiometrického palivového pomeru je ďalej potrebné 

poznať množstvo kyslíku, ktoré vstupuje do spaľovacej komory vo vzduchu. V nasledujúcom 
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výpočte sa táto hodnota vzťahuje na už upravenú hodnotu množstva vzduchu, ako je napísané 

na začiatku kapitole 3.1, čiže 93,1 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1. 

 

Stechiometrická spotreba kyslíku na spálenie 1 kg paliva n O2
stech, 1 kg [9]: 

 

 𝑛𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ,1 𝑘𝑔
𝑂2 = (∑ 𝑤𝑝𝑎𝑙

𝑘 ∙ 𝑚𝑂2,𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ
𝑘 ) − 𝑤𝑝𝑎𝑙

𝑂2  (3.29) 

 

kde: wk
pal (-) je hmotnostný podiel zložky paliva reagujúcej s kyslíkom; mk

O2,stech (-) je 

stechiometrická spotreba kyslíku na spálenie k-tej horľavej zložky v 1 kg paliva (hodnoty pre 

dané zložky vychádzajú z rovníc (3.19), (3.22), (3.25) a (3.28), t.j. zlomky v týchto 

rovniciach, za ktorými je uvedené kg (O2)); w
O2

pal (-) je hmotnostný podiel kyslíku 

v 1 kg paliva. 

 

Pre lepšie pochopenie sa vzorec v rovnici (3.29) rozpíše a číselne sa doňho dosadí: 

 

 

𝑛𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ,1 𝑘𝑔
𝑂2 = 𝑤𝑝𝑎𝑙

𝐻2 ∙

1
2 ∙ 𝑀𝑂2

𝑀𝐻2

+ 𝑤𝑝𝑎𝑙
𝐶𝐻4 ∙

2 ∙ 𝑀𝑂2

𝑀𝐶𝐻4

+ 𝑤𝑝𝑎𝑙
𝐶2𝐻6

∙
7 ∙ 𝑀𝑂2

2 ∙ 𝑀𝐶2𝐻6

+ 𝑤𝑝𝑎𝑙
𝐶2𝐻4 ∙

3 ∙ 𝑀𝑂2

𝑀𝐶2𝐻4

− 𝑤𝑝𝑎𝑙
𝑂2  

(3.30) 

 

𝑛𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ,1 𝑘𝑔
𝑂2 = (0,0004 ∙

15,999

2,016
+ 0,7882 ∙

63,996

16,043
+ 0,1435 ∙

223,986

60,14
+ 0,0005 ∙

95,994

28,054
)

− 0,0013 =  3,682 (−) 

 

 

Množstvo kyslíku vstupujúceho do spaľovacej komory vo vzduchu mO2
vzd: 

 

 𝑚𝑣𝑧𝑑
𝑂2 = 𝑤𝑣𝑧𝑑

𝑂2 ∙ 𝑚𝑣𝑧𝑑 (3.31) 

 

𝑚𝑣𝑧𝑑
𝑂2 = 21,41 𝑘𝑔 · 𝑠−1 

 

Na vstupe do SK je 21,41 kg kyslíku. Pre jeho spálenie je potrebné pridať množstvo 

paliva mstech
pal , ktoré sa spáli stechiometricky vo vstupujúcom  vzduchu [9]: 

 

 
𝑚𝑝𝑎𝑙

𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ =
𝑚𝑣𝑧𝑑

𝑂2

𝑛𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ,1𝑘𝑔
𝑂2

 (3.32) 

 

𝑚𝑝𝑎𝑙
𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ = 5,813 𝑘𝑔 · 𝑠−1  

 

Stechiometrický palivový pomer fstech [9]: 

 

 
𝑓𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ =

𝑚𝑝𝑎𝑙
𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ

𝑚𝑣𝑧𝑑
 (3.33) 
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𝑓𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ = 0,06244 (−) 

 

Stechiometrické množstvo paliva udáva, koľko paliva je potrebné do spaľovacej 

komory pridať pre zreagovanie všetkého kyslíku s horľavými zložkami paliva. Inými slovami, 

pri stechiometrickom spaľovaní zreaguje všetko palivo so všetkým kyslíkom. Pri spaľovacom 

procese je snaha docieliť, aby sa spálilo celé množstvo paliva, inak by vznikli straty. Tieto 

straty sa znižujú tým, že sa zavedie viac kyslíku, ako vyžaduje chemická reakcia,  

a nezreagovaný kyslík bude súčasťou spalín. Do spaľovacej komory je potrebné zaviesť 

v prípade zachovalého množstva kyslíku na vstupe menej paliva, čím sa dosiahne spomínaný 

prebytok vzduchu, spáli sa všetko palivo a nezreagovaná časť kyslíku prejde do spalín. 

 

Palivový pomer f [9]: 

 

 
𝑓 =

𝑓𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ

𝛼
 (3.34) 

 

𝑓 = 0,02081 (−) 

 

Množstvo paliva vstupujúceho do spaľovacej komory mpal [9]: 

 

 𝑚𝑝𝑎𝑙 = 𝑓 ∙ 𝑚𝑣𝑧𝑑 (3.35) 

 

𝑚𝑝𝑎𝑙 = 1,938 𝑘𝑔 · 𝑠−1 

 

Výpočet množstva a zloženia spalín 

Zloženie spalín vychádza z chemických rovníc a z hmotnostných podielov zložiek 

paliva a vzduchu, ktoré sa nezúčastnili spaľovania. Ako prvé sa určia zložky spalín, ktoré  

nie sú produktom spaľovania, čiže argón a dusík.  

 

Množstvo dusíku v spalinách mN2
spal: 

 

 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 = 𝑤𝑝𝑎𝑙

𝑁2 ∙ 𝑚𝑝𝑎𝑙 + 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝑁2 ∙ 𝑚𝑣𝑧𝑑 (3.36) 

 

𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 = 69,98 𝑘𝑔 · 𝑠−1 

 

Množstvo argónu v spalinách mAr
spal: 

 

 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐴𝑟 = 𝑤𝑣𝑧𝑑

𝐴𝑟 ∙ 𝑚𝑣𝑧𝑑 (3.37) 

 

𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐴𝑟 = 1,193 𝑘𝑔 · 𝑠−1 

 

Ďalšími zložkami spalín sú vodná para a oxid uhličitý. Obe sa nachádzajú vo vzduchu 

a zároveň tvoria produkty spaľovania, oxid uhličitý je prítomný taktiež aj v palive.  

Ich množstvo zo vzduchu, prípadne z paliva, sa určí rovnako ako pri argóne a dusíku (pozri 

rovnice (3.36) a (3.37)). Čo sa týka určenia ich množstva ako produktov spaľovania,  
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to vychádza z chemických rovníc (3.19), (3.22), (3.25) a (3.28). Výpočet množstva spalín  

ako produktov spaľovania je obdobný, ako výpočet stechiometrickej spotreby kyslíku. 

Stechiometrické množstvo vody vzniknutej pri spálení vodíku sa vynásobí hmotnostným 

podielom vodíku v palive a množstvom paliva. Takto sa postupuje pri každej horľavej zložke 

paliva, najskôr pri výpočte množstva vody a potom pri množstve oxidu uhličitého. Nakoniec 

sa jednotlivé množstvá zo vzduchu, paliva a produktov spaľovania sčítajú a získa sa konečné 

množstvo pary a oxidu uhličitého v spalinách. Pre lepšie pochopenie je tento výpočet 

vyjadrený vzorcom v rovniciach (3.38) a (3.39).  

 

Množstvo vodnej pary v spalinách mH2O
spal: 

 

 
𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙

𝐻2𝑂
= 𝑤𝑣𝑧𝑑

𝐻2𝑂
∙ 𝑚𝑣𝑧𝑑 + 𝑤𝑝𝑎𝑙

𝐻2 ∙ 𝑚𝑝𝑎𝑙 ∙
𝑀𝐻2𝑂

𝑀𝐻2

+ 𝑤𝑝𝑎𝑙
𝐶𝐻4 ∙ 𝑚𝑝𝑎𝑙

∙
2 ∙ 𝑀𝐻2𝑂

𝑀𝐶𝐻4

+ 𝑤𝑝𝑎𝑙
𝐶2𝐻6 ∙ 𝑚𝑝𝑎𝑙 ∙

6 ∙ 𝑀𝐻2𝑂

2 ∙ 𝑀𝐶2𝐻6

+ 𝑤𝑝𝑎𝑙
𝐶2𝐻4

∙ 𝑚𝑝𝑎𝑙 ∙
2 ∙ 𝑀𝐻2𝑂

𝑀𝐶2𝐻4

 

(3.38) 

 

𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

= 4,529 𝑘𝑔 · 𝑠−1 

 

Množstvo oxidu uhličitého v spalinách mCO2
spal: 

 

 
𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙

𝐶𝑂2 = 𝑤𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2 ∙ 𝑚𝑝𝑎𝑙 + 𝑤𝑣𝑧𝑑

𝐶𝑂2 ∙ 𝑚𝑣𝑧𝑑 + 𝑤𝑝𝑎𝑙
𝐶𝐻4 ∙ 𝑚𝑝𝑎𝑙 ∙

𝑀𝐶𝑂2

𝑀𝐶𝐻4

+ 𝑤𝑝𝑎𝑙
𝐶2𝐻6 ∙ 𝑚𝑝𝑎𝑙 ∙

4 ∙ 𝑀𝐶𝑂2

2 ∙ 𝑀𝐶2𝐻6

+ 𝑤𝑝𝑎𝑙
𝐶2𝐻4 ∙ 𝑚𝑝𝑎𝑙

∙
2 ∙ 𝑀𝐶𝑂2

𝑀𝐶2𝐻4

 

(3.39) 

 

𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2 = 5,06 𝑘𝑔 · 𝑠−1 

 

Poslednou zložkou spalín bude kyslík. Pri spaľovaní s prebytkom vzduchu je kyslíku 

vždy viac, ako je potrebné a preto má svoj podiel v spalinách.  Pri množstve kyslíku 

v spalinách  neplatí rovnosť vstup = výstup, nakoľko sa kyslík zúčastňuje spaľovania, preto 

časť pri horení zreaguje, čím už nie je na výstupe ako čistý kyslík. Prvým krokom, rovnako 

pri výpočte paliva, bude určenie stechiometrickej spotreby kyslíku, ktorá ukazuje, koľko 

kyslíku musí do spaľovacej komory vstúpiť, aby zhorelo 100 % paliva. Táto hodnota je  

pre spaľovanie konečná, pretože pri chemickej reakcií nikdy nezreaguje väčšie množstvo 

reaktantov, ako uvádza chemická rovnica. Napríklad pri reakcií vodíku a kyslíku za vzniku 

vody (rovnica  (3.16)) vždy reagujú 2 moly vodíku a 1 mol kyslíku. Rovnako to bude  

aj v hmotnostnom prevedení, kedy zreaguje 1 kg vodíku s 7,936 kg kyslíku. Z tejto úvahy  

je jasné, že síce sa počíta spaľovanie s prebytkom vzduchu, ale chemické rovnice sú vždy 

stechiometricky presné, preto pri spaľovaní zreaguje stechiometrické množstvo kyslíku 

a zvyšok pôjde do spalín. Rozdiel medzi kyslíkom dostupným v spaľovacej komore 
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a stechiometricky potrebným na spálenie sa zapíše ako (𝛼 − 1), kde práve hodnota 1 

predstavuje stechiometrické spaľovanie.  

 

Stechiometrická  spotreba kyslíku na spálenie mpal: 

 

 𝑚𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ
𝑂2 = 𝑛𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ,1𝑘𝑔

𝑂2 ∙ 𝑚𝑝𝑎𝑙 (3.40) 

 

𝑚𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ
𝑂2 = 7,136 𝑘𝑔 · 𝑠−1 

 

Množstvo kyslíku v spalinách mO2
spal (rovnica doporučená vedúcim diplomovej práce): 

 

 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑂2 = (𝛼 − 1) ∙ 𝑚𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ

𝑂2  (3.41)  

 

𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑂2 = 14,27 𝑘𝑔 · 𝑠−1 

 

Výsledné množstvo spalín mspal určené súčtom jednotlivých zložiek spalín: 

 

 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙 = 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 + 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙

𝐴𝑟 + 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

+ 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2 + 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙

𝑂2  (3.42) 

 

𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙 = 95,038 𝑘𝑔 · 𝑠−1 

 

Množstvo spalín určené mspal určené z hmotnostnej bilancie spaľovacej komory: 

 

 𝑚𝑣𝑧𝑑 + 𝑚𝑝𝑎𝑙 = 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙 (3.43) 

 

𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙 = 95,038 𝑘𝑔 · 𝑠−1 

 

Množstvo spalín určené z rovníc (3.42) a (3.43) sa zhoduje, čo potvrdzuje správnosť 

výpočtu jednotlivých zložiek. 

 

Hmotnostné zloženie spalín určené podielom množstva danej zložky spalín  

ku celkovému množstvu spalín: 

 

 
𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙

𝑗
=

𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑗

𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙
 (3.44) 

 

kde index j predstavuje vždy jednu konkrétnu zložku spalín. 

 

𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 = 0,7364 (−) 

𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐴𝑟 = 0,0126 (−) 

𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

= 0,0477 (−) 

𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2 = 0,0532 (−) 

𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑂2 = 0,1502 (−) 
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Pri ochladzovaní spalín v HRSG kotle je dôležitá hodnota rosného bodu. Keďže  

je použité nesírnaté palivo, tak sa jedná o rosný bod vodnej pary. Pre jeho určenie je potrebné 

poznať objemový podiel vodnej pary v spalinách, ktorý sa vychádza z hmotnostného podielu 

[9]:  

 

 
𝑥𝑠𝑝𝑎𝑙

𝑗
= 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙

𝑗
∙

𝑀𝑠𝑝𝑎𝑙

𝑀𝑗
 (3.45) 

 

Molová hmotnosť spalín [8]: 

  

 
𝑀𝑠𝑝𝑎𝑙 =

1

𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2

𝑀𝑁2

+
1

𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐴𝑟

𝑀𝐴𝑟

+
1

𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

𝑀𝐻2𝑂

+
1

𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2

𝑀𝐶𝑂2

+
1

𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑂2

𝑀𝑂2

 
(3.46) 

 

𝑀𝐴𝑟 = 39,948 𝑘𝑔 · 𝑘𝑚𝑜𝑙−1 [10] 

 

𝑀𝑠𝑝𝑎𝑙í𝑛 = 28,45 𝑘𝑔 · 𝑘𝑚𝑜𝑙−1 

 

Objemové zloženie spalín: 

𝑥𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 = 0, 7479 (−) 

𝑥𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐴𝑟 = 0, 0089 (−) 

𝑥𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

= 0,0753 (−) 

𝑥𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2 = 0, 0344 (−) 

𝑥𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑂2 = 0,1335 (−) 

 

Teplota rosného bodu tRB sa určí ako funkcia parciálneho tlaku vodnej pary z tlaku 

okolia:  

 𝑡𝑅𝐵 = 𝒕𝒔𝒂𝒕(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆;  𝑝𝑜𝑘 ∙ 𝑥𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

) (3.47) 

 

𝑡𝑅𝐵 = 40,6 °𝐶 

3.1.3 Termodynamické vlastnosti na výstupe zo spaľovacej komory 

 

Obrázok 3-3 Energetická bilancia spaľovacej komory [7] 
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Tlak na výstupe zo spaľovacej komory bude nižší o tlakovú stratu. Pre výpočet plynovej 

turbíny je potrebné poznať entalpiu na jej vstupe, čiže na výstupe zo spaľovacej komory. 

Entalpia v tomto mieste vychádza zo vzorca pre energetickú bilanciu spaľovacej komory. 

Rovnica (3.49) je upravená na 1 kg vzduchu, preto entalpia h2 nie je násobená žiadnym 

členom, resp. je vynásobená práve množstvom vzduchu 1 kg.s-1 . Z entalpie h3 sa vie následne 

určiť teplota t3. Pre nasledujúci výpočet plynovej turbíny bude potrebné poznať aj entropiu 

v tomto bode, ktorá sa určí ako funkcia tlaku a teploty. 

 

Tlak p3: 

 
𝑝3 = 𝑝2 ∙ (1 −

∆𝑝𝑆𝐾

100
) (3.48) 

 

𝑝3 = 18,37 𝑏𝑎𝑟 

 

Energetická bilancia spaľovacej komory [9]: 

 

 ℎ2 + 𝑓 ∙ (ℎ𝑝𝑎𝑙 + 𝑄𝑖
𝑟) = (1 + 𝑓) ∙ ℎ3 (3.49) 

 

Teplota paliva na vstupe do spaľovacej komory je 25°C a entalpia paliva je ztiahnutá 

rovnako ako ostatné plynné zmesi k 25 °C, tak výsledná hodnota entalpie paliva hpal bude 

rovná nule.  

 

 ℎ𝑝𝑎𝑙 = 0 𝑘𝐽 · 𝑘𝑔−1  (3.50) 

 

Preto sa rovnica (3.49) zjednoduší do nasledujúceho tvaru: 

 

 
ℎ2 + 𝑓 ∙ 𝑄𝑖

𝑟 = (1 + 𝑓) ∙ ℎ3 → ℎ3 =
ℎ2 + 𝑓 ∙ 𝑄𝑖

𝑟

(1 + 𝑓)
 (3.51) 

 

 Výhrevnosť paliva 𝑄𝑖
𝑟 predstavuje v EES funkcia LowerHeatingValue (skrátene LHV) 

dá sa vyhľadať iba pre konkrétne plyny, preto celková výhrevnosť paliva je daná súčtom 

jednotlivých hmotnostných výhrevností: 

 

 𝑄𝑖
𝑟 = 𝑤𝑝𝑎𝑙

𝐻2 ∙ 𝑳𝑯𝑽(𝐻2) + 𝑤𝑝𝑎𝑙
𝑁2 ∙ 𝑳𝑯𝑽(𝑁2) + 𝑤𝑝𝑎𝑙

𝑂2 ∙ 𝑳𝑯𝑽(𝑂2)

+ 𝑤𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2 ∙ 𝑳𝑯𝑽(𝐶𝑂2) + 𝑤𝑝𝑎𝑙

𝐶𝐻4 ∙ 𝑳𝑯𝑽(𝐶𝐻4)

+ 𝑤𝑝𝑎𝑙
𝐶2𝐻6 ∙ 𝑳𝑯𝑽(𝐶2𝐻6) + 𝑤𝑝𝑎𝑙

𝐶2𝐻4 ∙ 𝑳𝑯𝑽(𝐶2𝐻4) 

(3.52) 

 

𝑄𝑖
𝑟 = 46 318 𝑘𝐽 · 𝑘𝑔𝑝𝑎𝑙

−1  

 

Dosadením výhrevnosti a ostatných hodnôt do rovnice (3.49) bude hodnota entalpie h3: 

 

ℎ3 = 1 358 𝑘𝐽 · 𝑘𝑔−1 

 

Teplota na výstupe zo spaľovacej komory sa určí spätne z funkčnej závislosti h3=f(t3): 
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 ℎ3 = 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 ∙ [𝒉(𝑁2; 𝑡3) − 𝒉(𝑁2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙

𝐴𝑟

∙ [𝒉(𝐴𝑟; 𝑡3) − 𝒉(𝐴𝑟; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

∙ [𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡3) − 𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2

∙ [𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡3) − 𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑂2

∙ [𝒉(𝑂2; 𝑡3) − 𝒉(𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] 

(3.53) 

 

𝑡3 = 1 187 °𝐶 

 

Entropia s3: 

 

 𝑠3 = 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 ∙ 𝒔(𝑁2; 𝑡3; 𝑝3) + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙

𝐴𝑟 ∙ 𝒔(𝐴𝑟; 𝑡3; 𝑝3) + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

∙ 𝒔(𝐻2𝑂; 𝑡3; 𝑝3) + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2 ∙ 𝒔(𝐶𝑂2; 𝑡3; 𝑝3) + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙

𝑂2

∙ 𝒔(𝑂2; 𝑡3; 𝑝3) 

(3.54) 

 

𝑠3 = 7,759 𝑘𝐽 · 𝑘𝑔−1 · 𝐾−1 

3.1.4 Plynová turbína 

 

Obrázok 3-4 Priebeh expanzie v h-s diagrame pre plynovú turbínu [7] 

Parametre spalín na výstupe z plynovej turbíny sa určia rovnakým princípom ako  

pri kompresore. Opäť sa bude uvažovať ideálny a reálny priebeh expanzie na turbíne, ktorých 

pomer definuje termodynamickú účinnosť. V ideálnom prípade by expanzia prebiehala 

izoentropicky z bodu 3 do bodu 4,iz ako je na obrázku 3-4. V reálnom prípade bude entalpický 

spád menší . Parametre spalín na vstupe do plynovej turbíny sú rovnaké ako na výstupe  

zo spaľovacej komory. Pre určenie parametrov na výstupe z turbíny je potrebné vychádzať 

z termodynamickej účinnosti turbíny. Najprv sa určí tlak na výstupe z turbíny, ktorý vychádza 

z tlaku okolitého prostredia a tlakovej straty v HRSG kotle. Následne sa definuje entalpia na 

výstupe z plynovej turbíny v prípade izoentropickej expanzie a zo známej termodynamickej 

účinnosti plynovej turbíny a entapií h3 a h4,iz sa vypočíta entalpia na výstupe z plynovej 

turbíny pri reálnom priebehu expanzie.  

 

Výstup z HRSG kotlu je pri tlaku okolia [1], preto tlak na konci expanzie v plynovej 

turbíne p4 bude rovný: 
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 𝑝4 = 𝑝𝑜𝑘 + ∆𝑝𝐻𝑅𝑆𝐺 (3.55) 

 

𝑝4 = 1,023 𝑏𝑎𝑟 

 

Entropia na výstupe z plynovej turbíny pri izoentropickej expanzii s4,iz: 

 

 𝑠4,𝑖𝑧 = 𝑠3 = 7,759 𝑘𝐽 · 𝑘𝑔−1 · 𝐾−1 (3.56) 

 

Teplota na výstupe z výkonovej turbíny pri izoentropickej expanzii sa určí z funkčnej 

závislosti entropie s4,iz = f(t4,iz): 

 

 𝑠4,𝑖𝑧 = 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 ∙ 𝒔(𝑁2; 𝑡4,𝑖𝑧; 𝑝4) + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙

𝐴𝑟 ∙ 𝒔(𝐴𝑟; 𝑡4,𝑖𝑧; 𝑝4) + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

∙ 𝒔(𝐻2𝑂; 𝑡4,𝑖𝑧; 𝑝4) + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2 ∙ 𝒔(𝐶𝑂2; 𝑡4,𝑖𝑧; 𝑝4)

+ 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑂2 ∙ 𝒔(𝑂2; 𝑡4,𝑖𝑧; 𝑝4) 

(3.57) 

 

𝑡4,𝑖𝑧 = 453,1 °𝐶 

 

Entalpia na výstupe z plynovej turbíny pri izoentropickej expanzii h4,iz: 

 

 ℎ4,𝑖𝑧 = 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 ∙ [𝒉(𝑁2; 𝑡4,𝑖𝑧) − 𝒉(𝑁2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙

𝐴𝑟

∙ [𝒉(𝐴𝑟; 𝑡4,𝑖𝑧) − 𝒉(𝐴𝑟; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

∙ [𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡4,𝑖𝑧) − 𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2

∙ [𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡4,𝑖𝑧) − 𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑂2

∙ [𝒉(𝑂2; 𝑡4,𝑖𝑧) − 𝒉(𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] 

(3.58) 

 

ℎ4.𝑖𝑧 = 464,3 𝑘𝐽 · 𝑘𝑔−1 

 

Entalpia na výstupe z výkonovej turbíny pri reálnom priebehu expanzie h4 vychádzajúca 

z termodynamickej účinnosti plynovej turbíny [8]: 

 

 
𝜂𝐺𝑇,𝑇𝐷𝑖 =

ℎ3 − ℎ4

ℎ3 − ℎ4,𝑖𝑧
→ ℎ4 = ℎ3 − 𝜂𝐺𝑇,𝑇𝐷𝑖 ∙ (ℎ3 − ℎ4,𝑖𝑧) (3.59) 

 

ℎ4 = 556,3 𝑘𝐽 · 𝑘𝑔−1 

 

Teplota na výstupe z výkonovej turbíny sa určí z funkčnej závislosti h4=f(t4): 

 

 ℎ4 = 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 ∙ [𝒉(𝑁2; 𝑡4) − 𝒉(𝑁2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙

𝐴𝑟

∙ [𝒉(𝐴𝑟; 𝑡4) − 𝒉(𝐴𝑟; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

∙ [𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡4) − 𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2

∙ [𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡4) − 𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑂2

∙ [𝒉(𝑂2; 𝑡4) − 𝒉(𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] 

(3.60) 
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𝑡4 = 533,3 °𝐶 

3.2 Výkon plynovej časti paroplynového cyklu 
Po vypočítaní parametrov v jednotlivých častiach Braytonovho cyklu sa určí výkon 

plynovej časti cyklu. Spaľovacia turbína je kompaktné zariadenie, preto sa uvažuje,  

že kompresor a plynová turbína sú osadené na spoločnom hriadeli, čím sa pohon kompresoru 

pokryje výkonom z turbíny a nespotrebovaný výkon ide do generátora. Pri určení výkonu  

na svorkách generátora sa preto odpočíta príkon kompresoru od výkonu turbíny.  

Nasledujúci výpočet vnútorného a mechanického výkonu vychádza z literatúry  [11] 

a svorkový výkon turbosústroju [12]. 

 

Merná práca spotrebovaná kompresorom aK:  

 

 𝑎𝐾 = ℎ2 − ℎ1 (3.61) 

 

𝑎𝐾 = 432,1 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

Merná práca získaná plynovou turbínou aGT: 

 

 𝑎𝐺𝑇 = ℎ3 − ℎ4 (3.62) 

 

𝑎𝐺𝑇 = 801,5 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

Vnútorný príkon kompresoru PK,int: 

 

 𝑃𝐾,𝑖𝑛𝑡 = 𝑚𝑣𝑧𝑑 ∙ 𝑎𝐾 (3.63) 

 

𝑃𝐾,𝑖𝑛𝑡 = 40 232 𝑘𝑊 

 

Vnútorný výkon turbíny PGT,int: 

 

 𝑃𝐺𝑇,𝑖𝑛𝑡 = 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙 ∙ 𝑎𝐺𝑇 (3.64) 

 

𝑃𝐺𝑇,𝑖𝑛𝑡 = 76 176 𝑘𝑊 

 

Mechanický výkon spotrebovaný kompresorom PK  

 

 𝑃𝐾,𝑚 =
𝑚𝑣𝑧𝑑 ∙ 𝑎𝐾

𝜂𝐾,𝑚
 (3.65) 

 

𝑃𝐾,𝑚 = 40 638 𝑘𝑊 

 

Mechanický výkon získaný plynovou turbínou PGT,m: 

 

 𝑃𝐺𝑇,𝑚 = 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙 ∙ 𝑎𝐺𝑇 ∙ 𝜂𝐺𝑇,𝑚 (3.66) 
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𝑃𝐺𝑇,𝑚 = 75 415 𝑘𝑊 

 

Svorkový výkon získaný z plynovej časti cyklu PSV,plyn: 

 

 𝑃𝑆𝑉,𝑝𝑙𝑦𝑛 = (𝑃𝐺𝑇,𝑚 − 𝑃𝐾,𝑚) ∙  𝜂𝐺1 (3.67) 

 

𝑃𝑆𝑉,𝑝𝑙𝑦𝑛 = 33 037 𝑘𝑊𝑒 

 

3.3 Parná časť paroplynového cyklu 
Vstupné hodnoty 

 podmienky okolia zvolené v kapitole 2.1 

 hodnoty vypočítané v kapitole 3.1 

 𝜂𝑆𝑇,𝑚 = 0,99 (−)  

 𝜂𝑆𝑇,𝑇𝐷𝑖 = 0,85 (−) 

 𝜂𝐺2 = 0,95 (−) 

Výpočet parnej časti vychádza z koncepcie zdroja, podľa voľby HRSG kotla v kapitole 

2.7 a typu chladenia v kapitole 2.4. V priebehu výpočtu  bol spravený termodynamický rozbor 

a hmotnostné energetické bilancie, z ktorých sa zistilo množstvo pary v jednotlivých 

tlakových úrovniach a množstvo vežovej vody.  

Výpočet parnej časti pozostával zo zapisovania rovníc a termodynamických funkcií 

v programe EES, niektoré hodnoty bolo potrebné zvoliť a ostatné sa určili až pri finálnom 

počítaní, keď boli zostavené a zapísané všetky potrebné rovnice. Po kondenzátore a chladiacej 

veži sa postupne skladali rovnice pre napájaciu nádrž, HRSG kotol a parnú turbínu. 

3.3.1 Chladiaca veža 

Princíp chladenia pomocou chladiacej veže je popísaný v kapitole 2.4.  

Pri chladení v mokrej chladiacej veži je snaha priblížiť sa k hodnote vlhkého teplomeru. 

Toto priblíženie sa číselne vyjadruje veličina Approach. Pri známej hodnote teploty vlhkého 

teplomeru a veličine Approach sa určí teplota vežovej vody na výstupe z chladiacej, resp. na 

vstupe do kondenzátoru.[13] 

 Entalpia vežovej vody sa určí ako funkcia tlaku a teploty. Tlak vežovej vody je 

neznámy, preto sa vypočíta pomocou dodanej výšky čerpadlom. 

Zvolené hodnoty ohriatia vežovej vody a účinnosť chladiacej veže: 

 ∆𝑡𝑉𝑉 = 10 °𝐶  [4] 

 𝜂𝐶𝐻𝑉 = 0,73 (−) [13] 

Teplota vlhkého teplomeru tWB sa určí ako funkcia okolitých podmienok v programe 

EES: 

 

 𝑡𝑊𝐵 = 𝒘𝒆𝒕𝒃𝒖𝒍𝒃(𝐴𝑖𝑟𝐻2𝑂; 𝑡𝑜𝑘; 𝜑; 𝑝𝑜𝑘) (3.68) 

 

𝑡𝑊𝐵 = 10,81 °𝐶 
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Hodnota Approach vychádzajúca z účinnosti chladiacej veže [13]: 

 

 
𝜂𝐶𝐻𝑉 =

∆𝑡𝑉𝑉

∆𝑡𝑉𝑉 + 𝐴𝑃𝑃
→ 𝐴𝑃𝑃 =

∆𝑡𝑉𝑉

𝜂𝐶𝐻𝑉
− ∆𝑡𝑉𝑉 (3.69) 

 

𝐴𝑃𝑃 = 3,699 °𝐶 

 

Teplota vežovej vody na vstupe do kondenzátora tVV,1 [13]: 

 

 𝑡𝑉𝑉,1 = 𝑡𝑊𝐵 + 𝐴𝑃𝑃 (3.70) 

 

𝑡𝑉𝑉,1 = 14,51 °𝐶 

 

Teplota vežovej vody na výstupe z kondenzátora tVV,2 [13]: 

 

 𝑡𝑉𝑉,2 = 𝑡𝑉𝑉,1 + ∆𝑡𝑉𝑉 (3.71) 

 

𝑡𝑉𝑉,2 = 24,51°𝐶 

 

Tlak vežovej vody pVV určený z dopravnej výšky dodanej cirkulačným čerpadlom: 

 

 
𝑝𝑉𝑉 =

𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻

100000
 [𝑏𝑎𝑟] (3.72) 

 

kde sa uvažujú všeobecné hodnoty: 𝜌 = 1000 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3; 𝑔 = 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2; a zvolená 

hodnota dopravnej výšky čerpadla podľa literatúry po konzultácii s vedúcim práce: 𝐻 =
25 𝑚. 

𝑝𝑉𝑉 = 2,453 𝑏𝑎𝑟 

 

Entalpia vežovej na vstupe do kondenzátora hVV,1: 

 

 ℎ𝑉𝑉,1 = 𝒉(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑡𝑉𝑉,1; 𝑝𝑉𝑉) (3.73) 

 

ℎ𝑉𝑉,1 = 61,18 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

Entalpia vežovej vody na výstupe z kondenzátora hVV,2: 

 

 ℎ𝑉𝑉,2 = 𝒉(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑡𝑉𝑉,2; 𝑝𝑉𝑉) (3.74) 

 

ℎ𝑉𝑉,2 = 103 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

Ostatné hodnoty súvisiace v chladiacou vežou, t.j. množstvo chladiacej vody, odparu, 

odkalu, unášania a doplnenia surovej vody do veže sa určia v závere výpočtu, nakoľko sú to 

výstupné hodnoty a v tejto fáze výpočtu sa nedajú vypočítať.  



Energetický ústav 

FSI VUT v Brne 

Bc. Nina Kadáková 

Návrh paroplynového zdroja elektriny 

 

 

49 

 

 

3.3.2 Kondenzátor 

Tepelná výmena v kondenzátore všeobecne prebieha podľa obrázku 3-5. Predpokladaný 

výstup z parnej turbíny je pod medzou sýtosti pary, preto horná krivka na obrázku predstavuje 

fázovú zmenu mokrej pary na sýtu kvapalinu. Kondenzácia pary prebieha pri konštantnom 

tlaku aj teplote a končí na hodnote sýtosti 𝑥 = 0 (−). Tepelná energia odobratá pare odchádza 

z kondenzátora v ohriatej vežovej vode, ktorej ohriatie ΔtVV bolo zvolené v kapitole 3.3.1. 

 Kondenzátor ako výmenník tepla nie je dokonalé zariadenie, preto vežová voda 

vystupujúca z kondenzátora nebude ohriata na rovnakú teplotu, akú má para na vstupe. Tento 

rozdiel teplôt sa nazýva nedohrev a vo výpočte bol zvolený po konzultácii s vedúcim práce. 

Podľa teploty vežovej vody na výstupe z kondenzátora a nedohrevu sa určí teplota saturácie 

a z nej saturačný tlak, pri ktorom kondenzuje para. So známym saturačným tlakom sa môže 

určiť entalpia kondenzátu, ktorý bude vystupovať ako sýta kvapalina. 

 

 

Obrázok 3-5 Priebeh výmeny tepla v kondenzátore 

Zvolená hodnota nedohrevu: 

 𝛿𝐶 = 5 °𝐶 

Saturačná teplota tsat podľa priebehu tepelnej výmeny z obrázku 3-5: 

 

 𝑡𝑠𝑎𝑡 = 𝑡𝑉𝑉,2 + 𝛿𝐶 (3.75) 

 

𝑡𝑠𝑎𝑡 = 29,51 °𝐶 

 

Saturačný tlak psat  vychádza z funkčnej závislosti na saturačnej teplote psat = f(tsat): 

 

 𝑝𝑠𝑎𝑡 = 𝒑𝒔𝒂𝒕(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑡𝑠𝑎𝑡) (3.76) 

 

𝑝𝑠𝑎𝑡 = 0,0413 𝑏𝑎𝑟 

 

 𝑝8 = 𝑝9 = 𝑝𝑠𝑎𝑡 = 0,0413 𝑏𝑎𝑟 (3.77) 
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Teplota na konci kondenzácie t9: 

 

𝑡9 = 29,51 °𝐶 

 

Entalpia kondenzátu na výstupe z kondenzátora h9: 

 

 ℎ9 = 𝒉(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑝𝑠𝑎𝑡; 𝑥 = 0) (3.79) 

 

ℎ9 = 123,7 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

3.3.3 Napájacia nádrž 

Napájacia nádrž je zásoba vody pre parný obeh a spolu s odplynením umožňuje 

oddelenie kvapalnej a plynnej fázy obsiahnutej v kondenzáte. V spodnej časti sa nachádza 

napájacia voda idúca do kotla a v hornej časti je paroplynová zmes. Tlak v nádrži sa určuje 

podľa teploty a sýtosti, ktorá je v rozhraní mokrej pary. Kondenzát sa privádza do hornej 

časti, postupne sa ohrieva privedenou horúcou parou a pri jeho varení sa plyn oddeľuje  

od kvapaliny a stúpa nahor, kde sa odvádza preč. 

Zvolená hodnota teploty v napájacej nádrži pre termické odplynenie podľa literatúry 

[14]: 

 𝑡𝑁𝑁 = 105 °𝐶 

Tlak v napájacej nádrži pNN : 

 

 𝑝𝑁𝑁 = 𝒑(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑡𝑁𝑁; 𝑥 = 0) (3.80) 

 

𝑝𝑁𝑁 = 1,209 𝑏𝑎𝑟 

 

Teplota a tlak napájacej vody sú rovnaké ako v napájacej nádrži: 

 

 𝑡𝑁𝑉 = 𝑡𝑁𝑁 = 105 °𝐶 (3.82) 

 

Entalpia napájacej vody hNV: 

 

 ℎ𝑁𝑉 = 𝒉(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑡𝑁𝑉; 𝑥 = 0) (3.83) 

 

ℎ𝑁𝑉 = 440,3 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

3.3.4 HRSG kotol 

Na začiatku výpočtu boli podľa literatúry [1] zvolené tlaky pre jednotlivé tlakové 

úrovne v HRSG kotle a následne prevedený termodynamický rozbor pre dané hodnoty. Podľa 

výsledného prietoku pary a ochladenia spalín sa tieto tlaky posúdili. Pre VT časť sa zvolila 

hodnota 60 bar, ale pre NT časť sa kvôli spomínanému ochladeniu spalín a odplyneniu 

 𝑡9 = 𝒕(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑝9; 𝑥 = 0) (3.78) 

 𝑝𝑁𝑉 = 𝑝𝑁𝑁 = 1,209 𝑏𝑎𝑟 (3.81) 
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v napájacej nádrži zvolilo viac hodnôt, ktoré sa navzájom porovnali. Ideálna hodnota tlaku  

pre VT paru bola 1,5 bar. Nasledujúci výpočet je vztiahnutý pre hodnoty tlaku vo VT časti 

60 bar a pre NT časť 1,5 bar. 

Výpočet HRSG kotla vychádza z priebehu na obrázku 3-6, na ktorom je znázornené 

tepelná výmena medzi spalinami a vodou/parou pre nízkotlakovú a vysokotlakovú časť. Tento 

priebeh tepelnej výmeny sa zostavil podľa informácii v literatúre [1] a na základe voľby 

HRSG kotla. Zvolili sa rozdiely teplôt medzi spalinami a vodou/parou v kotle na začiatku 

vyparovania a na konci prehrievania a tlaky pre obe tlakové časti, ktoré sa po vypočítaní celej 

parnej časti cyklu overili podľa termodynamických vlastností v jednotlivých bodoch. Potom 

sa pomocou energetických bilancií pri tepelnej výmene  určia teploty spalín a vody/pary 

medzi jednotlivými tepelnými výmenami. Výpočet kotla bude prebiehať v smere prúdenia 

spalín kotlom. 

 

Obrázok 3-6 Priebeh tepelnej výmeny v HRSG kotle 

Zvolené hodnoty tlaku pre NT a VT paru a rozdiely teplôt medzi spalinami ostrou parou 

pre obe tlakové časti (podľa lietratúry [1] a po konzultácii s vedúcim diplomovej práce): 

 ∆𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙,𝑉𝑇 = 30 °𝐶  

 𝑝𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 = 60 𝑏𝑎𝑟 

 ∆𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙,𝑁𝑇 = 15 °𝐶  

 𝑝𝑁𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 = 1,5 𝑏𝑎𝑟 

Body, v ktorých sa určia parametre spalín predstavujú: 4 - vstup do HRSG kotla,  

pred VT prehrievačom; 4,a - medzi VT prehrievačom a VT výparníkom; 4,b - medzi VT 

výparníkom a VT ekonomizérom; 4,c - medzi VT ekonomizérom a NT prehrievačom; 4,d - 

medzi NT prehrievačom a NT výparníkom; 4,e - medzi NT výparníkom a NT ekonomizérom; 

4,f - medzi NT ekonomizérom a predhrevom kondenzátu; 4,g - za predhrevom kondenzátu, 

koniec výmenníkovej časti kotla. 
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1. Vysokotlaková časť 

 

Parametre ostrej VT pary 

Teplota ostrej VT pary na vstupe do VT časti parnej turbíny: 

  

 𝑡5 = 𝑡4 − ∆𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙,𝑉𝑇 (3.84) 

 

𝑡5 = 503,3 °𝐶 

 

Tlak ostrej VT pary na vstupe do VT časti parnej turbíny p5: 

 

 𝑝5 = 𝑝𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 = 60 𝑏𝑎𝑟 (3.85) 

 

Entalpia ostrej VT pary na vstupe do VT časti parnej turbíny h5: 

 

 ℎ5 = 𝒉(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑡5; 𝑝5) (3.86) 

  

ℎ5 = 3 431 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

VT Bubon 

Tlak vo VT bubne pVTB je rovnaký, ako tlak VT pary: 

 

 𝑝𝑉𝑇𝐵 = 𝑝𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 = 60 𝑏𝑎𝑟 (3.87) 

 

Keďže sa v bubne oddeľuje voda od pary pri rovnakej teplote v oblasti mokrej pary, tak 

teplota je závislá od tlaku a je konštantná, či sa zvolí pre sýtu kvapalinu alebo sýtu paru: 

 

 𝑡𝑉𝑇𝐵 = 𝒕(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑝𝑉𝑇𝐵; 𝑥 = 1) (3.88) 

 

𝑡𝑉𝑇𝐵 = 275,6 °𝐶 

 

Entalpia pary vo VT bubne hVTB,para: 

 

 ℎ𝑉𝑇𝐵,𝑝𝑎𝑟𝑎 = 𝒉(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑝𝑉𝑇𝐵; 𝑥 = 1) (3.89) 

 

ℎ𝑉𝑇𝐵,𝑝𝑎𝑟𝑎 = 2 785 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

VT Ekonomizér 

Čerpadlo za napájacou nádržou dodáva vode tlak, ale entalpiu a teplotu zvýši 

zanedbateľne vzhľadom k výkonu parnej časti. 

Pre jednoduchosť konštrukcie bude použitý neodparovací ekonomizér, na ktorého 

výstupe bude mierne podchladená voda oproti teplote v bubne. Preto sa zvolí teplotný rozdiel 

medzi výstupom z ekonomizéru a bubnom, z ktorého sa určí teplota na konci ekonomizéru 

a z teploty následne entalpia. 

Teplotný rozdiel medzi výstupom z VT ekonomizéru a VT bubnom (zvolený po 

konzultácii s vedúcim diplomovej práce): 
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 ∆𝑡𝑧𝑎,𝑉𝑇,𝐸𝐾𝑂 = 5 °𝐶 

Teplota vody za VT ekonomizérom tza,VT,EKO: 

 

 𝑡𝑧𝑎,𝑉𝑇,𝐸𝐾𝑂 = 𝑡𝑉𝑇𝐵 − ∆𝑡𝑧𝑎,𝑉𝑇,𝐸𝐾𝑂 (3.90) 

 

𝑡𝑧𝑎,𝑉𝑇,𝐸𝐾𝑂 = 270,6 °𝐶 

 

Entalpia za VT ekonomizérom hza,VT,EKO: 

 

 ℎ𝑧𝑎,𝑉𝑇,𝐸𝐾𝑂 = 𝒉(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑝𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎; 𝑡𝑧𝑎,𝑉𝑇,𝐸𝐾𝑂) (3.91) 

 

ℎ𝑧𝑎,𝑉𝑇,𝐸𝐾𝑂 = 1 188 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

   

VT Výparník 

Výpočet parametrov spalín pred a na konci výparníku vychádza z diagramu, na ktorom 

je zobrazená tepelná výmena medzi spalinami a výparníkovými trubkami (pozri Obrázok 

3-6). Na začiatku sa zvolí tzv. pinch point, ktorý predstavuje najmenší teplotný rozdiel medzi 

spalinami a teplotou vo výparníku, čiže na začiatku vyparovania. Vďaka tomuto rozdielu  

sa určí teplota spalín medzi výparníkom a ekonomizérom a následne aj entalpia.  

Zvolená hodnota pinch point ovplyvňuje generované množstvo pary. Z energetickej 

bilancie pre výparník (pozri rovnicu (3.98)) sa vďaka pinch point určí entalpia a teda aj 

teplota spalín na konci tepelnej výmeny t4,b. Menšia hodnota pinch point má za následok 

nižšiu teplotu a tým pádom aj nižšiu entalpiu spalín na výstupe, čím sa dosiahne väčší 

prenesený tepelný tok. Na druhej strane bilancie rozdiel entalpií na začiatku a na konci 

vyparovania zostáva nezmenený a aby platila rovnosť pravej a ľavej strany, tak sa zvýši 

generované množstvo pary vo výparníku. 

Zvolená hodnota pinch point pre vysokotlakovú časť podľa literatúry [1]: 

 ∆𝑡𝑝𝑝,𝑉𝑇 = 10 °𝐶 

Teplota spalín medzi v bode 4,b: 

 

 ∆𝑡𝑝𝑝,𝑉𝑇 = 𝑡4,𝑏 − 𝑡𝑉𝑇𝐵 → 𝑡4,𝑏 = 𝑡𝑉𝑇𝐵 + ∆𝑡𝑝𝑝,𝑉𝑇 (3.92) 

 

𝑡4,𝑏 = 285,6 °𝐶 

 

Entalpia spalín v bode 4,b: 

 

 ℎ4,𝑏 = 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 ∙ [𝒉(𝑁2; 𝑡4,𝑏) − 𝒉(𝑁2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙

𝐴𝑟

∙ [𝒉(𝐴𝑟; 𝑡4,𝑏) − 𝒉(𝐴𝑟; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

∙ [𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡4,𝑏) − 𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2

∙ [𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡4,𝑏) − 𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑂2

∙ [𝒉(𝑂2; 𝑡4,𝑏) − 𝒉(𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] 

(3.93) 

 

ℎ4,𝑏 = 277,5 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 
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Výpočet množstva VT pary 

Po určení entalpie spalín v bode 4,b sa zapíšu rovnice výmeny tepla medzi vodou/parou 

a spalinami pre VT prehrievač a VT výparník. Tým sa získajú dve rovnice o dvoch 

neznámych, z ktorých sa určí množstvo pary vo vysokotlakovom okruhu a entalpia spalín 

medzi VT prehrievačom a VT výparníkom (bod 4,a).  

 

Obrázok 3-7 Vstupy a výstupy bubnu 

Pred samotným určením množstva pary je potrebné urobiť zjednodušenie. Bude  

sa vychádzať z toho, že množstvo pary/vody, ktorá vstupuje a vystupuje z bubna je rovnaké 

a aby bolo množstvo pary iba ako jedna neznáma, tak každé množstvo vody/pary idúce  

z/do bubna bude rovnaké (pozri Obrázok 3-7). Energetická bilancia VT bubna bude vyzerať 

nasledovne pri predpoklade, že výstup z výparníku bude na sýtej pare a sýta para vstúpi  

aj do prehrievača: 

 

 𝑚𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ ℎ𝑧𝑎,𝑉𝑇,𝐸𝐾𝑂 + 𝑚𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ ℎ𝑉𝑇𝐵,𝑝𝑎𝑟𝑎

= 𝑚𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ ℎ𝑑𝑜,𝑉𝑇,𝑉Ý𝑃 + 𝑚𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ ℎ𝑉𝑇𝐵,𝑝𝑎𝑟𝑎 
(3.94) 

 

Rovnica (3.94) po vykrátení bude mať tvar: 

 

 ℎ𝑧𝑎,𝑉𝑇,𝐸𝐾𝑂 + ℎ𝑉𝑇𝐵,𝑝𝑎𝑟𝑎 = ℎ𝑑𝑜,𝑉𝑇,𝑉Ý𝑃 + ℎ𝑉𝑇𝐵,𝑝𝑎𝑟𝑎 (3.95) 

 

Keďže sa na oboch stranách nachádza člen hVTB,para, a aby platila rovnosť pravej a ľavej 

strany, musí platiť: 

 ℎ𝑧𝑎,𝑉𝑇,𝐸𝐾𝑂 = ℎ𝑑𝑜,𝑉𝑇,𝑉Ý𝑃 (3.96) 

 

Rovnica tepelnej výmeny pre VT prehrievač (s podčiarknutými neznámymi): 

 

 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙 ∙ (ℎ4 − ℎ4,𝑎) = 𝑚𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ (ℎ5 − ℎ𝑉𝑇𝐵,𝑝𝑎𝑟𝑎) (3.97) 

 

Z rovnice (3.96) vyplýva, že entalpia vody vstupujúcej do výparníku bude rovnaká,  

ako entalpia vody za ekonomizérom. Preto v nasledujúcej rovnici bude vstup do výparníka 

uvedený ako hza,VT,EKO. 
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Rovnica tepelnej výmeny pre VT výparník (s podčiarknutými neznámymi): 

 

 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙 ∙ (ℎ4,𝑎 − ℎ4,𝑏) = 𝑚𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ (ℎ𝑉𝑇𝐵,𝑝𝑎𝑟𝑎 − ℎ𝑧𝑎,𝑉𝑇,𝐸𝐾𝑂) (3.98) 

 

Entalpia spalín v bode 4,a z rovníc (3.97) a (3.98): 

 

ℎ4,𝑎 = 476 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

Množstvo VT pary z rovníc (3.97) a (3.98): 

 

𝑚𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 = 11,81 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 

 

Teplota spalín v bode 4,a sa určí spätne definovaním  entalpie ako funkcie teploty: 

 

 ℎ4,𝑎 = 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 ∙ [𝒉(𝑁2; 𝑡4,𝑎) − 𝒉(𝑁2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙

𝐴𝑟

∙ [𝒉(𝐴𝑟; 𝑡4,𝑎) − 𝒉(𝐴𝑟; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

∙ [𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡4,𝑎) − 𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2

∙ [𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡4,𝑎) − 𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑂2

∙ [𝒉(𝑂2; 𝑡4,𝑎) − 𝒉(𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] 

(3.99) 

 

𝑡4,𝑎 = 463,3 °𝐶 

 

Dopočet entalpie spalín v bode 4,c z tepelnej výmeny vo VT ekonomizére: 

 

 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙 ∙ (ℎ4,𝑏 − ℎ4,𝑐) = 𝑚𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ (ℎ𝑧𝑎,𝑉𝑇,𝐸𝐾𝑂 − ℎ𝑁𝑉) (3.100) 

 

ℎ4,𝑐 = 184,5 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

Teplota spalín v bode 4,c sa určí spätne definovaním entalpie ako funkcie teploty: 

 

 ℎ4,𝑐 = 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 ∙ [𝒉(𝑁2; 𝑡4,𝑐) − 𝒉(𝑁2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙

𝐴𝑟

∙ [𝒉(𝐴𝑟; 𝑡4,𝑐) − 𝒉(𝐴𝑟; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

∙ [𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡4,𝑐) − 𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2

∙ [𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡4,𝑐) − 𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑂2

∙ [𝒉(𝑂2; 𝑡4,𝑐) − 𝒉(𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] 

(3.101) 

 

𝑡4,𝑐 = 199,8 °𝐶 
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2. Nízkotlaková časť 

Nasledujúce postupy pre výpočet NT časti HRSG kotla sú rovnaké, ako postupy použité 

pri výpočte VT časti. 

 

Parametre ostrej NT pary 

Teplota ostrej NT pary na vstupe do NT časti parnej turbíny: 

  

 𝑡6 = 𝑡4,𝑐 − ∆𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙,𝑁𝑇 (3.102) 

 

𝑡6 = 184,8 °𝐶 

 

Tlak ostrej NT pary na vstupe do NT časti parnej turbíny p6: 

 

 𝑝6 = 𝑝𝑁𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 = 1,5 𝑏𝑎𝑟 (3.103) 

 

Entalpia ostrej NT pary na vstupe do NT časti parnej turbíny h6: 

 

 ℎ6 = 𝒉(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑡6; 𝑝6) (3.104) 

  

ℎ6 = 2 843 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

NT Bubon 

Tlak v NT bubne pNTB je rovnaký, ako tlak NT pary: 

 

 𝑝𝑁𝑇𝐵 = 𝑝𝑁𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 = 1,5 𝑏𝑎𝑟 (3.105) 

 

Teplota v NT bubne sa určí rovnako, ako to bolo pri VT bubne, t.j. pre tlak v bubne 

a suchosť v rozmedzí sýtej kvapaliny a sýtej pary: 

 

 𝑡𝑁𝑇𝐵 = 𝒕(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑝𝑁𝑇𝐵; 𝑥 = 1) (3.106) 

 

𝑡𝑁𝑇𝐵 = 111,3 °𝐶 

 

Entalpia pary vo VT bubne hNTB,para: 

 

 ℎ𝑁𝑇𝐵,𝑝𝑎𝑟𝑎 = 𝒉(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑝𝑁𝑇𝐵; 𝑥 = 1) (3.107) 

 

ℎ𝑁𝑇𝐵,𝑝𝑎𝑟𝑎 = 2 693 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

NT Ekonomizér 

Postup výpočtu a určenia parametrov je rovnaký, ako pri VT ekonomizére. V tomto 

prípade sa tak isto zvolí neodparovací ekonomizér s miernym podchladením. Zmena teploty 

a entalpie za napájacím čerpadlom sa opäť zanedbá a zvolí sa hodnota rozdielu teploty vody 

medzi bubnom a výstupom z ekonomizéru. 

Zvolená hodnota teplotného rozdielu vody medzi NT bubnom a NT ekonomizérom  

(po konzultácii s vedúcim diplomovej práce): 
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 ∆𝑡𝑧𝑎,𝑁𝑇,𝐸𝐾𝑂 = 5 °𝐶 

Teplota vody na výstupe z NT ekonomizéru tza,NT,EKO: 

 

 𝑡𝑧𝑎,𝑁𝑇,𝐸𝐾𝑂 = 𝑡𝑁𝑇𝐵 − ∆𝑡𝑧𝑎,𝑁𝑇,𝐸𝐾𝑂 (3.108) 

 

𝑡𝑧𝑎,𝑁𝑇,𝐸𝐾𝑂 = 106,3 °𝐶 

 

Entalpia vody na výstupe z NT ekonomizéru hza,NT,EKO: 

 

 ℎ𝑧𝑎,𝑁𝑇,𝐸𝐾𝑂 = 𝒉(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑝𝑁𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎; 𝑡𝑧𝑎,𝑁𝑇,𝐸𝐾𝑂) (3.109) 

 

ℎ𝑧𝑎,𝑁𝑇,𝐸𝐾𝑂 = 446 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

NT Výparník 

Aj v tomto prípade sa pri určení parametrov spalín bude vychádzať z obrázku 3-6. Zvolí 

sa hodnota pinch point pre NT vetvu, z ktorej sa vypočíta teplota spalín v bode 4,e a z teploty 

sa následne určí entalpia v tomto bode. 

Zvolená hodnota pinch point pre nízkotlakovú časť: 

 ∆𝑡𝑝𝑝,𝑁𝑇 = 10 °𝐶 [1] 

Teplota spalín medzi v bode 4,e: 

 

 ∆𝑡𝑝𝑝,𝑁𝑇 = 𝑡4,𝑒 − 𝑡𝑁𝑇𝐵 → 𝑡4,𝑒 = 𝑡𝑁𝑇𝐵 + ∆𝑡𝑝𝑝,𝑁𝑇 (3.110) 

 

𝑡4,𝑒 = 121,3 °𝐶 

 

Entalpia spalín v bode 4,e: 

 

 ℎ4,𝑒 = 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 ∙ [𝒉(𝑁2; 𝑡4,𝑒) − 𝒉(𝑁2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙

𝐴𝑟

∙ [𝒉(𝐴𝑟; 𝑡4,𝑒) − 𝒉(𝐴𝑟; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

∙ [𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡4,𝑒) − 𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2

∙ [𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡4,𝑒) − 𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑂2

∙ [𝒉(𝑂2; 𝑡4,𝑒) − 𝒉(𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] 

(3.111) 

 

ℎ4,𝑒 = 101 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

Výpočet množstva NT pary 

Po vypočítaní parametrov v bode 4,e sa zapíšu rovnice tepelnej výmeny pre NT 

prehrievač a NT výparník. Opäť to budú dve rovnice o dvoch neznámych a určí sa z nich 

množstvo pary. Pred výpočtom je však potrebné uskutočniť rovnaké zjednodušenie, ako  

pri vysokotlakovej časti s množstvom vody/pary idúceho z/do bubnu. 

Uvažuje sa rovnaké množstvo média na všetkých vstupoch a výstupoch z NT bubna 

a predpoklad sýtej pary na výstupe z výparníku a na vstupe do prehrievača (pozri Obrázok  

3-7), ktoré sa zapíše do energetickej bilancie NT bubna: 
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 𝑚𝑁𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ ℎ𝑧𝑎,𝑁𝑇,𝐸𝐾𝑂 + 𝑚𝑁𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ ℎ𝑁𝑇𝐵,𝑝𝑎𝑟𝑎

= 𝑚𝑁𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ ℎ𝑑𝑜,𝑁𝑇,𝑉Ý𝑃 + 𝑚𝑁𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ ℎ𝑁𝑇𝐵,𝑝𝑎𝑟𝑎 
(3.112) 

 

Rovnica (3.112) po vykrátení bude mať tvar: 

 

 ℎ𝑧𝑎,𝑁𝑇,𝐸𝐾𝑂 + ℎ𝑁𝑇𝐵,𝑝𝑎𝑟𝑎 = ℎ𝑑𝑜,𝑁𝑇,𝑉Ý𝑃 + ℎ𝑁𝑇𝐵,𝑝𝑎𝑟𝑎 (3.113) 

 

Keďže sa na oboch stranách nachádza člen hNTB,para, a aby platila rovnosť pravej a ľavej 

strany, musí platiť: 

 

 ℎ𝑧𝑎,𝑁𝑇,𝐸𝐾𝑂 = ℎ𝑑𝑜,𝑁𝑇,𝑉Ý𝑃 (3.114) 

 

Rovnica tepelnej výmeny pre NT prehrievač (s podčiarknutými neznámymi): 

 

 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙 ∙ (ℎ4,𝑐 − ℎ4,𝑑) = 𝑚𝑁𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ (ℎ6 − ℎ𝑁𝑇𝐵,𝑝𝑎𝑟𝑎) (3.115) 

 

Z rovnice (3.114) vyplýva, že entalpia vody vstupujúcej do výparníku bude rovnaká, 

ako entalpia vody za ekonomizérom. Preto v nasledujúcej rovnici bude vstup do výparníka 

uvedený ako hza,NT,EKO: 

 

Rovnica tepelnej výmeny pre NT výparník (s podčiarknutými neznámymi): 

 

 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙 ∙ (ℎ4,𝑑 − ℎ4,𝑒) = 𝑚𝑁𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ (ℎ𝑁𝑇𝐵,𝑝𝑎𝑟𝑎 − ℎ𝑧𝑎,𝑁𝑇,𝐸𝐾𝑂) (3.116) 

 

Entalpia spalín v bode 4,d z rovníc (3.115) a (3.116): 

 

ℎ4,𝑑 = 179,3 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

Množstvo NT pary z rovníc (3.115) a (3.116): 

 

𝑚𝑁𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 = 3,312 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 

 

Teplota spalín v bode 4,d sa určí spätne definovaním  entalpie ako funkcie teploty: 

 

 ℎ4,𝑑 = 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 ∙ [𝒉(𝑁2; 𝑡4,𝑑) − 𝒉(𝑁2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙

𝐴𝑟

∙ [𝒉(𝐴𝑟; 𝑡4,𝑑) − 𝒉(𝐴𝑟; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

∙ [𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡4,𝑑) − 𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2

∙ [𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡4,𝑑) − 𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑂2

∙ [𝒉(𝑂2; 𝑡4,𝑑) − 𝒉(𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] 

(3.117) 

 

𝑡4,𝑑 = 194,9 °𝐶 

 

Dopočet entalpie spalín v bode 4,f z tepelnej výmeny v NT ekonomizére: 
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 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙 ∙ (ℎ4,𝑒 − ℎ4,𝑓) = 𝑚𝑁𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ (ℎ𝑧𝑎,𝑁𝑇,𝐸𝐾𝑂 − ℎ𝑁𝑉) (3.118) 

 

ℎ4,𝑓 = 100,8 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

Teplota spalín v bode 4,f sa určí spätne definovaním entalpie ako funkcie teploty: 

 

 ℎ4,𝑓 = 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 ∙ [𝒉(𝑁2; 𝑡4,𝑓) − 𝒉(𝑁2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙

𝐴𝑟

∙ [𝒉(𝐴𝑟; 𝑡4,𝑓) − 𝒉(𝐴𝑟; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

∙ [𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡4,𝑓) − 𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2

∙ [𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡4,𝑓) − 𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑂2

∙ [𝒉(𝑂2; 𝑡4,𝑓) − 𝒉(𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] 

(3.119) 

 

𝑡4,𝑓 = 121,2 °𝐶 

 

Predhrev kondenzátu v HRSG kotle 

Pri počítaní teploty a entalpie kondenzátu na vstupe do napájacej nádrže sa opäť 

uvažuje podchladenie. Keďže v napájacej nádrži je teplota 105 °C, tak by sa voda 

v predhrievacom výmenníku musela odparovať a bola by potrebná zložitejšia konštrukcia. 

Preto sa uvažuje teplota podchladenia, ktorá bola stanovená po konzultácii s vedúcim práce: 

 ∆𝑡𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑁𝑁 = 15 °𝐶 

Teplota kondenzátu na vstupe do napájacej nádrže t10: 

 

 𝑡10 = 𝑡𝑁𝑁 − ∆𝑡𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑁𝑁 (3.120) 

 

t10 = 90 °C 

 

Kondenzátne čerpadlo zvýši tlak kondenzátu na tlak rovnaký, aký je v napájacej nádrži, 

preto: 

 𝑝10 = 𝑝𝑁𝑁 = 1,209 𝑏𝑎𝑟 (3.121) 

 

Entalpia kondenzátu na vstupe do napájacej nádrže h10: 

 

 ℎ10 = 𝒉(𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑡10; 𝑝10) (3.122) 

 

ℎ10 = 377,1 °𝐶 

 

Pre určenie množstva kondenzátu je potrebné zostaviť sústavu dvoch rovníc o dvoch 

neznámych, z ktorých sa určí nielen množstvo kondenzátu, ale aj množstvo ostrej NT pary, 

ktorá je vedená do napájacej nádrže pre odplynenie. Táto sústava pozostáva z hmotnostnej 

bilancie pre turbínu a energetickej bilancie napájacej nádrže. V jednotlivých rovniciach  

sú opäť podčiarknuté neznáme hodnoty. 

 

Energetická bilancia napájacej nádrže: 
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 𝑚𝑁𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ ℎ𝑁𝑉 + 𝑚𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ ℎ𝑁𝑉 = 𝑚7 ∙ ℎ7 + 𝑚8 ∙ ℎ10 (3.123) 

 

 ℎ7 = ℎ6 = 2 843 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (3.124) 

 

Hmotnostná bilancia turbíny: 

 

 𝑚8 = 𝑚𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 + (𝑚𝑁𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 − 𝑚7) (3.125) 

 

Množstvo ostrej NT pary idúcej do NN: 

 

𝑚7 = 0,3877 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 

 

Množstvo kondenzátu m8: 

 

𝑚8 = 14,74 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 

 

Celkové množstvo napájacej vody idúce do HRSG kotla: 

 

 𝑚𝑁𝑉 = 𝑚𝑁𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 + 𝑚𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 (3.126) 

 

𝑚𝑁𝑉 = 15,13 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 

 

Predpokladom, že zmena entalpie a teploty za kondenzátnym čerpadlom je vzhľadom 

k výkonu parnej časti zanedbateľná, bude entalpia na vstupe do predhrevu rovnaká, ako je 

entalpia na výstupe z kondenzátora.  

Určenie teploty na konci HRSG kotla pre porovnanie s teplotou rosného bodu vychádza 

z energetickej bilancie predhrevu: 

 

 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙 ∙ (ℎ4,𝑓 − ℎ4,𝑔) = 𝑚8 ∙ (ℎ10 − ℎ9) (3.127) 

 

ℎ4,𝑔 = 61,52 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

Teplota na konci HRSG kotla t4,g sa určí spätne definovaním entalpie ako funkcie 

teploty: 

 ℎ4,𝑔 = 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 ∙ [𝒉(𝑁2; 𝑡4,𝑔) − 𝒉(𝑁2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙

𝐴𝑟

∙ [𝒉(𝐴𝑟; 𝑡4,𝑔) − 𝒉(𝐴𝑟; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

∙ [𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡4,𝑔) − 𝒉(𝐻2𝑂; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2

∙ [𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡4,𝑔) − 𝒉(𝐶𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑂2

∙ [𝒉(𝑂2; 𝑡4,𝑔) − 𝒉(𝑂2; 𝑡𝑣𝑧𝑡)] 

(3.128) 

 

𝑡4,𝑔 = 83,85 °𝐶 

 

Porovnanie teploty rosného bodu a teploty na konci HRSG kotla: 
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 40,6 < 83,85 → 𝑡𝑅𝐵 < 𝑡4,𝑔 (3.129) 

 

Teplota spalín za poslednou teplozmennou plochou je vyššia ako teplota rosného bodu, 

čiže vodná para obsiahnutá v spalinách nebude kondenzovať. 

3.3.5 Parná turbína  

Výpočet parnej turbíny pozostáva v určení vstupných a výstupných parametrov pary 

jednotlivých častiach expanzie. Keďže sa zvolil v kapitole 2.7 dvojtlakový HRSG kotol, tak  

je potrebné uvažovať rovnakú konštrukciu parnej turbíny, ktorá sa bude tak isto skladať 

z dvoch častí: vysokotlakovej a nízkotlakovej, do ktorých bude vstupovať para s adekvátnymi 

parametrami. 

 

Obrázok 3-8 Zobrazenie vstupov a výstupov jednotlivých častí parnej turbíny 

Expanzia pary bude prebiehať podľa predpokladu nasledovne: expanzia VT pary vo VT 

časti turbíny na tlak NT pary, zmiešanie vyexpandovanej VT pary so vstupujúcou NT parou 

pred vstupom do NT časti a nakoniec expanzia tejto zmesi v NT časti parnej turbíny. Situácia 

je lepšie zobrazená na obrázku 3-8 a obrázku 3-9. Na základe termodynamickej účinnosti 

parnej turbíny sa určí entalpia VT pary a zmesi pary na konci expanzie. 

Pri výpočte a zostavovaní rovníc parnej turbíny sa bude postupovať podľa obrázku 3-9. 

Určia sa parametre ostrej pary na vstupe do VT časti turbíny. Následne sa z termodynamickej 

účinnosti parnej turbíny vypočíta entalpia na konci expanzie vo VT časti, pričom expanzia 

bude končiť na tlaku NT pary. Výpočet expanzie bude mať rovnaký postup, ako to bolo pri 

plynovej turbíne v kapitole 3.1.4 cez ideálny a reálny priebeh expanzie.  Potom sa definuje 

energetická bilancia  pre miešanie vyexpandovanej VT pary a ostrej NT pary. Vzniknutá zmes 

bude mať rovnaký tlak ako je tlak NT pary. Následne sa vypočítajú parametre na konci 

expanzie v NT časti turbíny, kde bude expandovať vzniknutá zmes na tlak v kondenzátore. 
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Obrázok 3-9 Predpokladaný priebeh expanzie v parnej turbíne 

 

Entropia ostrej VT pary na vstupe do VT časti parnej turbíny s5: 

 

 𝑠5 = 𝒔(𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; ℎ5; 𝑝5) (3.130) 

 

𝑠5 = 6,893 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

 

Tlak VT pary na konci expanzie vo VT časti turbíny p6,VT: 

 

 𝑝6,𝑉𝑇 = 𝑝𝑁𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 = 1,5 𝑏𝑎𝑟 (3.131) 

 

Entalpia VT pary na konci izoentropickej expanzie vo VT časti turbíny h6,VT,iz: 

 

 ℎ6,𝑉𝑇,𝑖𝑧 = 𝒉(𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑠6,𝑉𝑇,𝑖𝑧; 𝑝6,𝑉𝑇) (3.132) 

 

 𝑠6,𝑉𝑇,𝑖𝑧 = 𝑠5 = 6,893 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 (3.133) 

 

ℎ6,𝑉𝑇,𝑖𝑧 = 2 566 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

Entalpia VT pary na konci reálnej expanzie vo VT časti h6,VT sa určí z termodynamickej 

účinnosti parnej turbíny [8]: 

 

 
𝜂𝑆𝑇,𝑇𝐷𝑖 =

ℎ5 − ℎ6,𝑉𝑇

ℎ5 − ℎ6,𝑉𝑇,𝑖𝑧
→ ℎ6,𝑉𝑇 = ℎ5 − 𝜂𝑆𝑇,𝑇𝐷𝑖 ∙ (ℎ5 − ℎ6,𝑉𝑇,𝑖𝑧) (3.134) 

 

ℎ6,𝑉𝑇 = 2 696 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1  
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Množstvo ostrej NT pary vstupujúce do NT časti turbíny: 

 

 𝑚6 = 𝑚𝑁𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 − 𝑚7 (3.135) 

 

𝑚6 = 2,924 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 

 

Po vypočítaní entalpie na konci expanzie vo VT časti turbíny sa napíše energetická 

bilancia pre zmes vyexpandovanej VT pary a ostrej NT pary, z ktorej vychádza entalpia 

novovzniknutej zmesi h6,zmes: 

 

 𝑚𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ ℎ6,𝑉𝑇 + 𝑚6 ∙ ℎ6 = 𝑚8 ∙ ℎ6,𝑧𝑚𝑒𝑠 (3.136) 

 

ℎ6,𝑧𝑚𝑒𝑠 = 2 725 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

Hodnota entalpie zmesi potvrdzuje predpoklad, že vstup do NT časti turbíny bude mať 

vyššiu entalpiu ako výstup VT časti turbíny (pozri Obrázok 3-9). 

 

Entropia zmesi na vstupe do NT časti turbíny s6,zmes: 

 

 𝑠6,𝑧𝑚𝑒𝑠 = 𝒔(𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; ℎ6,𝑧𝑚𝑒𝑠; 𝑝6,𝑧𝑚𝑒𝑠) (3.137) 

 

 

𝑠6,𝑧𝑚𝑒𝑠 = 7,304 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

 

Entaplia na výstupe z turbíny v prípade izoentropickej expanzie v NT časti turbíny h8,iz: 

 

 ℎ8,𝑖𝑧 = 𝒉(𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑠6,𝑧𝑚𝑒𝑠; 𝑝8) (3.139) 

 

ℎ8,𝑖𝑧 = 2 204 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1  
 

Entalpia na výstupe z parnej turbíny h8 vychádzajúca z termodynamickej účinnosti 

parnej turbíny [8]: 

 
𝜂𝑆𝑇,𝑇𝐷𝑖 =

ℎ6,𝑧𝑚𝑒𝑠 − ℎ8

ℎ6,𝑧𝑚𝑒𝑠 − ℎ8,𝑖𝑧
→ ℎ8

= ℎ6,𝑧𝑚𝑒𝑠 − 𝜂𝑆𝑇,𝑇𝐷𝑖 ∙ (ℎ6,𝑧𝑚𝑒𝑠 − ℎ8,𝑖𝑧) 

(3.140) 

 

ℎ8 = 2 282 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1  
 

Teplota na výstupe z turbíny t8: 

 

 𝑡8 = 𝒕(𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; ℎ8; 𝑝8) (3.141) 

 

𝑡8 = 29,51 °𝐶 

 

 𝑝6,𝑧𝑚𝑒𝑠 = 𝑝6 = 1,5 𝑏𝑎𝑟 (3.138) 
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Nakoniec sa spraví kontrola výstupnej suchosti pary x8 z turbíny pri zvolenom tlaku  

na vstupe do kondenzátora pre overenie,  či spĺňa predpoklad použitý v kondenzátore  

so suchosťou menšou ako 1: 

 

 𝑥8 = 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚(𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; ℎ8; 𝑝8) (3.142) 

 

𝑥8 = 0,888 (−) 

 

Výstupná suchosť z turbíny je menšia ako 1, čím spĺňa predpoklad a potvrdzuje,  

že zvolený tlak v kondenzátore vychádzajúci z nedohrevu je správny. 

 

Dopočet chýbajúcich množstiev vody pre chladiacu vežu 

Potrebné množstvo vežovej vody mVV pre ochladenie pary v kondenzátore vychádzajúce 

z tepelnej bilancie kondenzátoru: 

 

 𝑚8 ∙ (ℎ8 − ℎ9) = 𝑚𝑉𝑉 ∙ (ℎ𝑉𝑉,2 − ℎ𝑉𝑉,1) → 𝑚𝑉𝑉

=
𝑚8 ∙ (ℎ8 − ℎ9)

(ℎ𝑉𝑉,2 − ℎ𝑉𝑉,1)
 

(3.143) 

 

𝑚𝑉𝑉 = 760,4  𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 

 

Zvolená hodnota veličiny Cycle of concentration (z rozmedzia 5 až 7) [13]: 

 𝐶𝑂𝐶 = 5 (−) 

Množstvo odparu z chladiacej veže modpar [13]: 

 

 𝑚𝑜𝑑𝑝𝑎𝑟 = 0,00085 ∙ ∆𝑡𝑉𝑉 ∙ 1,8 ∙ 𝑚𝑉𝑉 (3.144) 

 

𝑚𝑜𝑑𝑝𝑎𝑟 = 11,63 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1  

 

Množstvo odkalu z nádrže chladiacej veže modkal [13]: 

 

 𝑚𝑜𝑑𝑘𝑎𝑙 =
𝑚𝑜𝑑𝑝𝑎𝑟

𝐶𝑂𝐶 − 1
 (3.145) 

 

𝑚𝑜𝑑𝑘𝑎𝑙 = 2,909 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 

 

Množstvo vody unesenej vzduchom von z chladiacej veže munášanie [13]: 

 

 
𝑚𝑢𝑛áš𝑎𝑛𝑖𝑒 =

0,2 ∙ 𝑚𝑉𝑉

100
 (3.146) 

 

kde hodnota 0,2 je zvolená z rozmedzia 0,1 až 0,3 pre vežu s ventilátorom. 

 

𝑚𝑢𝑛áš𝑎𝑛𝑖𝑒 = 1,521 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 
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Celkové doplnenie vody do chladiacej veže mdop [13]: 

 

 𝑚𝑑𝑜𝑝 =  𝑚𝑜𝑑𝑝𝑎𝑟 + 𝑚𝑜𝑑𝑘𝑎𝑙 + 𝑚𝑢𝑛áš𝑎𝑛𝑖𝑒 (3.147) 

 

𝑚𝑑𝑜𝑝 = 16,06 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 

 

Percentuálne podiely strát v chladiacej veži z celkového množstva chladiacej vody: 

 

 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑟 =
𝑚𝑜𝑑𝑝𝑎𝑟

𝑚𝑉𝑉
∙ 100 % (3.148) 

 

𝑜𝑑𝑝𝑎𝑟 = 1,53 % 

 

 𝑜𝑑𝑘𝑎𝑙 =
𝑚𝑜𝑑𝑘𝑎𝑙

𝑚𝑉𝑉
∙ 100 % (3.149) 

 

𝑜𝑑𝑘𝑎𝑙 = 0,3825 % 

 

 𝑢𝑛áš𝑎𝑛𝑖𝑒 =
𝑚𝑢𝑛áš𝑎𝑛𝑖𝑒

𝑚𝑉𝑉
∙ 100 % (3.150) 

 

𝑢𝑛áš𝑎𝑛𝑖𝑒 = 0,2 % 

3.4 Výkon parnej časti paroplynového cyklu 
Výpočet výkonu parnej časti vychádza z literatúry [11]. 

 

Merná práca VT časti parnej turbíny aST,VT: 

 

 𝑎𝑆𝑇,𝑉𝑇 = ℎ5 − ℎ6,𝑉𝑇 (3.151) 

 

𝑎𝑆𝑇,𝑉𝑇 = 735,1 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

Merná práca NT časti parnej turbíny aST,NT: 

 

 𝑎𝑆𝑇,𝑁𝑇 = ℎ6,𝑧𝑚𝑒𝑠 − ℎ8 (3.152) 

 

𝑎𝑆𝑇,𝑁𝑇 = 442,6 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

Vnútorný výkon parnej turbíny PST,int: 

 

 𝑃𝑆𝑇,𝑖𝑛𝑡 = 𝑚𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ 𝑎𝑆𝑇,𝑉𝑇 + 𝑚8 ∙ 𝑎𝑆𝑇,𝑁𝑇 (3.153) 

 

𝑃𝑆𝑇,𝑖𝑛𝑡 = 15 209 𝑘𝑊 

 

Mechanický výkon parnej turbíny PST,m: 
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 𝑃𝑆𝑇,𝑚 = (𝑚𝑉𝑇,𝑝𝑎𝑟𝑎 ∙ 𝑎𝑆𝑇,𝑉𝑇 + 𝑚8 ∙ 𝑎𝑆𝑇,𝑁𝑇) ∙ 𝜂𝑆𝑇,𝑚 (3.154) 

 

𝑃𝑆𝑇,𝑚 = 15 057 𝑘𝑊 

 

Svorkový výkon získaný z parnej časti cyklu PSV,para: 

 

 𝑃𝑆𝑉,𝑝𝑎𝑟𝑎 = 𝑃𝑆𝑇,𝑚 ∙ 𝜂𝐺2 (3.155) 

 

𝑃𝑆𝑉,𝑝𝑎𝑟𝑎 = 14 304 𝑘𝑊𝑒 

 

3.5 Celkové parametre paroplynového cyklu 
Hrubý výkon elektrárne PPPC: 

 

 𝑃ℎ𝑟𝑢𝑏ý = 𝑃𝑆𝑉,𝑝𝑙𝑦𝑛 + 𝑃𝑆𝑉,𝑝𝑎𝑟𝑎 (3.156) 

 

𝑃ℎ𝑟𝑢𝑏ý = 47 341 𝑘𝑊𝑒 = 47,341 𝑀𝑊𝑒 

 

Hrubý výkon elektrárne predstavuje súčet výkonov z plynovej a parnej časti 

nameraných na svorkách generátorov. Tento výkon je reálna výroba elektrárne. Každá 

elektráreň má však svoju vlastnú spotrebu elektrickej energie potrebnej na svoju prevádzku. 

V prípade paroplynovej elektrárne býva vlastná spotreba do 2 % [15], čo predstavuje napr.: 

príkony čerpadiel, ventilátoru v chladiacej veži, kompresoru pre stláčanie paliva (kompresor 

pre palivo odpadá v prípade, že tlak v plynovode je dostatočne vysoký) a ostaných zariadení 

vyžadujúcich pre svoju prevádzku elektrickú energiu a ďalej sa vykrývajú elektrické straty 

v rámci elektrárne. Po odčítaní vlastnej spotreby zostane čistý výkon, ktorý už je dodávaný do 

elektrizačnej siete. 

 

V prípade uvažovania 2% vlastnej spotreby bude čistý elektrický výkon Pčistý: 

 

 𝑃č𝑖𝑠𝑡ý = 𝑃ℎ𝑟𝑢𝑏ý ∙ (1 − 0,02) (3.157) 

 

𝑃č𝑖𝑠𝑡ý = 46 394 𝑘𝑊𝑒 = 46,394 𝑀𝑊𝑒 

 

Tepelný tok dodaný do cyklu 𝑄�̇�: 

 

 𝑄�̇� = 𝑚𝑝𝑎𝑙 ∙ 𝑄𝑖
𝑟 (3.158) 

 

�̇�𝐷 = 89 755 𝑘𝑊 

 

Tepelná účinnosť paroplynového cyklu ηPPC: 

 

 
𝜂𝑡,𝑃𝑃𝐶 =

𝑃𝐺𝑇,𝑖𝑛𝑡 − 𝑃𝐾,𝑖𝑛𝑡 + 𝑃𝑆𝑇,𝑖𝑛𝑡

𝑄�̇�

∙ 100 % (3.159) 

 

𝜂𝑡,𝑃𝑃𝐶 = 56,99 % 
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Tepelná účinnosť paroplynovej elektrárne z kapitoly 1.4 podľa rovnice (1.3): 

 

𝜂𝑡,𝑃𝑃𝐸 = 52,74 % 

 

Overenie pomeru výkonov na plynovej a parnej časti: 

 

 𝑝𝑙𝑦𝑛

𝑝𝑎𝑟𝑎
=

𝑃𝑆𝑉,𝑝𝑙𝑦𝑛

𝑃𝑆𝑉,𝑝𝑎𝑟𝑎
≅

2,31

1
 (3.160) 

 

Doplnenie termodynamických vlastností vo všetkých hlavných bodoch  

Tabuľka 3-2 Termodynamické parametre spalín, vody a pary v jednotlivých bodoch 

 

 𝑠2 = 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝑁2 ∙ 𝒔(𝑁2; 𝑡2; 𝑝2) + 𝑤𝑣𝑧𝑑

𝑂2 ∙ 𝒔(𝑂2; 𝑡2; 𝑝2) + 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝐶𝑂2

∙ 𝒔(𝐶𝑂2; 𝑡2; 𝑝2) + 𝑤𝑣𝑧𝑑
𝐴𝑟 ∙ 𝒔(𝐴𝑟; 𝑡2; 𝑝2) + 𝑤𝑣𝑧𝑑

𝐻2𝑂

∙ 𝒔(𝐻2𝑂; 𝑡2; 𝑝2) 

(3.161) 

 

 𝑠4 = 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝑁2 ∙ 𝒔(𝑁2; 𝑡4; 𝑝4) + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙

𝐴𝑟 ∙ 𝒔(𝐴𝑟; 𝑡4; 𝑝4) + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐻2𝑂

∙ 𝒔(𝐻2𝑂; 𝑡4; 𝑝4) + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙
𝐶𝑂2 ∙ 𝒔(𝐶𝑂2; 𝑡4; 𝑝4) + 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑙

𝑂2

∙ 𝒔(𝑂2; 𝑡4; 𝑝4) 

(3.162) 

 

 𝑠𝑁𝑉 = 𝒔(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑡𝑁𝑉; 𝑥 = 0) (3.163) 

 

 𝑠6 = 𝒔(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑡6; 𝑝6) (3.164) 

bod h [kJ·kg-1] p [bar] s [kJ·kg-1·K-1] t [°C] 

1 -10,07 1,013 6,687 15 

2 422,1 18,94 6,767 430,5 

3 1 358 18,37 7,759 1 187 

4 556,3 1,023 7,879 533,3 

NV 440,3 1,209 1,363 105 

5 3 431 60 6,893 503,3 

6 2 843 1,5 7,579 184,8 

6,VT 2 696 1,5 7,23 112,7 

6,zmes 2 725 1,5 7,304 126,6 

7 2 843 1,5 7,579 184,8 

8 2 282 0,0413 7,563 29,51 

9 123,7 0,0413 0,43 29,51 

10 377,1 1,209 1,193 90 
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 𝑠6,𝑉𝑇 = 𝒔(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑝6,𝑉𝑇; ℎ6,𝑉𝑇) (3.165) 

 

 𝑡6,𝑉𝑇 = 𝒕(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑝6,𝑉𝑇; ℎ6,𝑉𝑇) (3.166) 

 

 𝑡6,𝑧𝑚𝑒𝑠 = 𝒕(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑝6,𝑧𝑚𝑒𝑠; ℎ6,𝑧𝑚𝑒𝑠) (3.167) 

 

 

 

 𝑠8 = 𝒔(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑝8; ℎ8) (3.171) 

 

 𝑠9 = 𝒔(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑝9; 𝑥 = 0) (3.172) 

 

 𝑠10 = 𝒔(𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚𝐼𝐴𝑃𝑊𝑆; 𝑡10; 𝑝10) (3.173) 

 

 

 

 

  

 𝑝7 = 𝑝6 (3.168) 

 𝑠7 = 𝑠6 (3.169) 

 𝑡7 = 𝑡6 (3.170) 
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4 Záver 
Vytvorená diplomová práca sa zaoberá návrhom paroplynového zdroja elektriny 

s výkonom 45 MWe.  V teoretickej časti je stručné oboznámenie sa s paroplynovým cyklom 

a jeho porovnanie s konvenčnou parnou elektrárňou a spaľovacou turbínou použitou 

samostatne.  Kapitola zaoberajúca sa koncepčným návrhom obsahuje voľbu typu spaľovacej 

turbíny a HRSG kotla pre výpočet ako aj voľbu okolitých podmienok prostredia. Tento návrh 

obsahuje taktiež kompletný výpočet paroplynového cyklu pre kombináciu zvolenej 

spaľovacej turbíny Siemens SGT-700 a dvojtlakového HRSG kotla. 

Výpočet paroplynového cyklu je rozdelený do dvoch častí: na plynovú a parnú. 

Nakoľko sa jednalo o hrubý návrh zdroja, tak sa vo výpočtovej časti práce nachádzajú 

zjednodušenia, ako napríklad zanedbanie zmeny teploty a entalpie pri kondenzátnom 

a napájacom čerpadle, či zjednotené množstvá pary a vody na vstupoch a výstupoch  

z bubnov. Ako prvý sa počítal termodynamický rozbor plynovej časti, podľa ktorého sa zistilo 

množstvo vzduchu a paliva. Výpočet parnej časti bol komplikovanejší, nakoľko obsahovala 

dve tlakové úrovne v kotle a mnoho hodnôt bolo potrebné zvoliť, pričom výsledné hodnoty 

ako suchosť pary na výstupe z parnej turbíny bolo potrebné overiť, rovnako ako aj teplotu 

spalín na výstupe z HRSG kotlu.  

Výstupom výpočtu je pre plynovú časť množstvo vzduchu na vstupe do kompresoru 

𝑚𝑣𝑧𝑑 = 93,1 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 spolu s množstvom paliva 𝑚𝑝𝑎𝑙 = 1,938 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1. Pre parnú časť patrí 

medzi výsledné hodnoty množstvo pary v jednotlivých tlakových úrovniach kotla,  

kde z vysokotlakovej vetvy vychádza 11,81 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 ostrej pary a z nízkotlakovej vetvy 

3,312 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 ostrej pary. Pre overenie správnosti výpočtu parnej časti sa určila výsledná 

suchosť pary na výstupe z parnej turbíny, ktorá je na hodnote 𝑥8 = 0,888 (−), čo potvrdzuje 

použitie kondenzačnej parnej turbíny. Pre ochladenie pary v kondenzátore je potrebné 

množstvo vody 760,4 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1, ktoré sa potom ochladzuje v mokrej chladiacej veži. Výsledný 

hrubý výkon navrhovaného zdroja elektriny je 47,341 𝑀𝑊𝑒, ktorý platí pre zvolené ISO 

podmienky prostredia a je dokonca vyšší, ako bol zadaný návrhový výkon zdroja. Ak by  

sa uvažovalo o výstavbe tohto zdroja na území Česka alebo Slovenska, tak by mohol 

dosiahnuť ešte vyšší hrubý výkon, nakoľko priemerná teplota v týchto krajinách je nižšia ako 

teplota okolia zvolená pre výpočet cyklu a pri klesajúcej teplote okolia rastie výkon 

paroplynového zdroja. Paroplynový cyklus má vďaka kombinácii Braytonovho a Rankin-

Clausiovho cyklu vysokú tepelnú účinnosť, ktorá pre navrhovaný cyklus je na hodnote 

56,99 %, čo je viac ako Carnotova účinnosť jednotlivých cyklov uvedená v teoretickej časti 

v tabuľke 1-2.  

Okrem výpočtu cyklu je výstupom práce aj priložená technologická schéma, ktorá 

zobrazuje parametre teplonosných médií v jednotlivých bodoch výpočtu ako aj usporiadanie 

komponentov. 
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Zoznam použitých symbolov a skratiek 
Skratka Význam 

EES výpočtový program (Engineering Equation Solver) 

EKO ekonomizér 

HRSG (kotol) kotol na odpadové teplo 

NT nízkotlakový/-á 

PRE prehrievač 

VT vysokotlakový/-á 

VÝP výparník 

 

Symbol Význam Jednotka 

α prebytok vzduchu (−)  

δ nedohrev °𝐶  

ε kompresný pomer (−)  

Δp tlaková strata %; 𝑘𝑃𝑎  

Δs zmena entropie 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1  

Δt teplotný rozdiel °𝐶  

η  účinnosť (−); %  

φ relatívna vlhkosť %  

ρ hustota 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3  

APP priblíženie k teplote vlhkého teplomeru °𝐶  

a merná práca 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1  

COC Cycle of concentration (−)  

f palivový pomer (−)  

g tiažové zrýchlenie 𝑚 ∙ 𝑠−2  

H dopravná výška čerpadla 𝑚  

h entalpia 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1  

M molová hmotnosť 𝑘𝑔 ∙ 𝑘𝑚𝑜𝑙−1  

m hmotnostný tok 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1  

n spotreba (−)   

odkal strata vežovej vody odkalom %  

odpar strata vežovej vody odparom %  

P výkon, príkon  𝑘𝑊; 𝑘𝑊𝑒  

p tlak 𝑏𝑎𝑟  

𝑄  teplo 𝑘𝐽  

�̇�  tepelný tok 𝑘𝑊  

𝑄𝑖
𝑟  výhrevnosť paliva 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔𝑝𝑎𝑙

−1   

s entropia 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1  

T termodynamická teplota 𝐾  

unášanie strata vežovej vody unášaním %  

t teplota °𝐶  

V hmotnostná vlhkosť 𝑘𝑔 ∙ 𝑘𝑔𝑠,𝑣𝑧𝑑
−1   

w hmotnostný podiel (−)   

xpal/spal objemový podiel (−)  

x;x8 suchosť (−)  
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Zoznam použitých indexov 
Index Význam 

C kondenzátor 

D dodané na spaľovaciu turbínu 

do do, na vstupe 

dop doplnená voda do chladiaceho okruhu 

EKO ekonomizér 

e elektrický 

GT plynová turbína  

G1, G2 generátor 

HRSG kotol na odpadové teplo 

CHV chladiaca veža 

i i-ta zložka paliva 

in dodané teplo 

int vnútorný 

iz izoentropický priebeh 

j j-ta zložka spalín 

K kompresor 

k k-ta zložka paliva reagujúca s kyslíkom 

m mechanická/-ý 

NN napájacia nádrž 

NT nízkotlaková časť, nízkotlakový/-á 

NTB nízkotlakový bubon 

NV napájacia voda 

odkal odkal z chladiacej veže 

odpar odpar z chladiacej veže 

ok okolie 

PG parný generátor 

PPC paroplynový cyklus 

PPE paroplynová elektráreň 

pal palivo 

para para 

plyn plyn 

pp pinch point 

pred predhrev 

RB rosný bod 

SK spaľovacia komora 

ST parná turbína  

SV svorkový 

sat saturačná/-ý 

spal spaliny 

stech stechiometrický/-á 

stech,1 kg stechiometrické spálenie 1 kg paliva 

s,vzd suchý vzduch 

TDi termodynamická vnútorná 

t tepelná 
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unášanie unášanie vežovej vody vzduchom von z chladiacej veže 

VT vysokotlaková časť, vysokotlakový/-á 

VTB vysokotlakový bubon 

VV vežová voda 

VV,1 vstup kondenzátoru/výstup chladiacej veže 

VV,2 výstup kondenzátoru/vstup chladiacej veže 

VÝP výparník 

vzd vzduch 

vzt vzťažná 

WB mokrý teplomer 

za za, na výstupe 

+ dodané do cyklu 

- odvádzané z cyklu 

1 vstup kompresoru 

2 výstup kompresoru/vstup spaľovacej komory 

3 výstup spaľovacej komory/vstup plynovej turbíny 

4 výstup plynovej turbíny/vstup do HRSG kotla 

4,a medzi VT prehrievačom a VT výparníkom 

4,b medzi VT výparníkom a VT ekonomizérom 

4,c medzi VT ekonomizérom a NT prehrievačom 

4,d medzi NT prehrievačom a NT výparníkom 

4,e medzi NT výparníkom a NT ekonomizérom 

4,f medzi NT ekonomizérom a predhrevom 

4,g výstup HRSG kotla 

5 ostrá VT para 

6 ostrá NT para idúca do NT turbíny 

6,VT výstup z VT časti parnej turbíny 

6,zmes vstup do NT časti parnej turbíny 

7 ostrá NT para idúca do napájacej nádrže 

8 výstup v parnej turbíny/vstup do kondenzátora 

9 výstup z kondenzátora 

10 výstup z predhrevu/vstup do napájacej nádrže 
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