
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY 

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 

DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING 

 

 

 

 

 

 

VYUŽITÍ BIOMASY PRO MIKROKOGENERACI 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER’S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE  Bc. ALEŠ DAŇHEL 
AUTHOR 

 

 

 

BRNO 2015  

 

 



 

  



Bibliografická citace práce: 

DAŇHEL, A. Využití biomasy pro mikrokogeneraci. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. 74 s. Vedoucí diplomové práce 

doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako autor uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této 

diplomové práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl 

nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků 

porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných 

trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. Díl 4 Trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb. 

Rád bych zároveň poděkoval panu doc. Ing. Petrovi Baxantovi, Ph.D. za jeho čas a 

energii, kterou mi věnoval při zpracování diplomové práce a za jeho cenné připomínky a rady, 

které velkou měrou napomohly ke zpracování této práce. Dále bych rád poděkoval 

pracovníkům Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky za jejich pomoc při výrobě 

komponent a realizování měření v laboratoři. V neposlední řadě bych rád poděkoval své rodině 

a přítelkyni, kteří mě po celou dobu studia velmi významně podporovali. 

    

         ……………………………  

 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 

 

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Ústav elektroenergetiky 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomová práce 

Využití biomasy pro mikrokogeneraci 

 

 

 

Bc. Aleš Daňhel 

 

 

 

 

vedoucí: doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. 

Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně, 2015  

 

Brno 



  BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

   

   Faculty of Electrical Engineering and Communication 

   Department of Electrical Power Engineering 

 

 

 

 

 

 

Master’s Thesis 

Utilization of biomass 

for micro cogeneration 

 

by 

Bc. Aleš Daňhel 

 

 

 

Supervisor: doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. 

Brno University of Technology, 2015 

 

Brno 

 



 Abstrakt 

 

6 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá využitím biomasy pro mikrokogeneraci. Teoretická část 

diplomové práce definuje stěžejní pojmy práce, a sice pojmy biomasa a kogenerace. 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na návrh a výrobu malé mikrokogenerační 

jednotky na bázi malého membránového parního motoru. To znamená návrh dvou parních 

generátorů na výrobu páry pro membránový parní motor. Dále bude proveden návrh a výroba 

vlastního membránového parního motoru osazeného malým BLDC generátorem včetně 

elektrické části pro vyvedení výkonu a měření parametrů. Na parním motoru se provede několik 

měření včetně měření výkonové charakteristiky parního motoru a měření zatěžovací 

charakteristiky generátoru. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  Biomasa; kogenerace; membránový parní motor; BLDC generátor; 

parní kotel; dynamometr 
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ABSTRACT 

This master’s thesis deals with utilization of biomass for micro cogeneration. The theoretical part 

of the master’s thesis defines main terms of the master’s thesis, which is biomass and 

cogeneration. 

The practical part of the master’s thesis is focused on the design and manufacturing of small 

micro cogeneration unit based on a small membrane steam engine. It means design of two steam 

generators to produce steam for the membrane steam engine. It will be also carried out design and 

production of membrane steam engine which is fitted with a small BLDC generator including 

electrical part for power output and measuring parameters. It will be made several measurements 

with the steam engine including measuring power output characteristic of the steam engine and 

measuring loading characteristics of the generator. 

 

 

 

 

KEY WORDS:  Biomass; cogeneration; membrane steam engine; BLDC generator; 

steam boiler; dynamometer 
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U elektrické napětí V 
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a vzdálenost ojničního čepu od středu setrvačníku m 
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k1 šířka parního kotle m 
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k2 výška parního kotle m 

k3 hloubka parního kotle m 

kv otáčky na Volt V
-1

 

lCu délka trubky mezi trubkovnicemi m 

lPB výška PB láhve m 

m výška parních kolektorů m 

n hloubka parních kolektorů m 

n otáčky min
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nmax. otáčky při maximálním výkonu min
-1 
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-1 
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qCu hustota tepelného toku procházejícího měděnými trubkami W∙m
-2 

qK hustota tepelného toku procházejícího izolovanou stěnou kotle W∙m
-2 

qOc hustota tepelného toku procházejícího parními kolektory W∙m
-2

 

t teplota °C 

t0 teplota okolí °C 

t1 teplota vody a páry na mezi sytosti °C 

t2 teplota na povrchu výměníků kotlů °C 

t3 teplota na rozhraní stěny kotle a tepelné izolace °C 
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ΦPBo tepelný tok prošlý pláštěm PB láhve W 

ΦPBp tepelný tok prošlý pláštěm PB láhve W 

α úhel který svírá ojnice se svislou osou ° 

β úhel který svírá ojnice s horizontální osou ° 

ηel. elektrická účinnost BLDC generátoru 1 

ηmax. maximální účinnost BLDC generátoru 1 

λCu300 součinitel přestupu tepla mědi při 700 °C W∙m
-1

∙K
-1 

λOc300 součinitel přestupu tepla oceli při teplotě 700 °C W∙m
-1

∙K
-1 

λk součinitel přestupu tepla kotelního kamene W∙m
-1

∙K
-1 

λsaz součinitel přestupu tepla sazí W∙m
-1

∙K
-1 

λiz součinitel přestupu tepla tepelné izolace W∙m
-1

∙K
-1 
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1 ÚVOD 
Lidstvo se v současné době stále více stává závislým na jednom druhu energie, a sice na energii 

elektrické. Dá se předpokládat, že spotřeba elektrické energie dále poroste, stejně tak jako poroste 

závislost společnosti na tomto druhu energie. Zde však vyvstává velmi závažný problém, kterým 

je fakt, že elektrická energie se od počátku elektroenergetiky až do současnosti v naprosté většině 

vyrábí z neobnovitelných zdrojů energie. Lidstvo se tak neustále potýká s rizikem, že 

po vyčerpání primárních paliv nebude mít alternativní zdroj energie. 

Řešení této situace nabízí kombinovaná výroba elektrické energie a tepla. V době, kdy se 

více než 50 % [1] celkové roční vyrobené elektrické energie vyrobí v parních elektrárnách, které 

mají účinnost okolo 33 % [2], je to jedna z cest, jak velmi efektivně využít obnovitelné zdroje pro 

výrobu energií, bez kterých se dnes člověk již neobejde. Další nespornou výhodou biomasy a 

kombinované výroby elektrické energie a tepla, nebo-li kogenerace je možnost použití 

v domácnostech. Ceny energií neustále rostou, a proto je pravděpodobné, že stále více 

domácností bude hledat svůj vlastní zdroj energie. Tuto potřebu by mohla uspokojit právě 

dostupná biomasa a kogenerace. 
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2 BIOMASA 
Biomasa se řadí mezi velmi významné obnovitelné zdroje energie. V podstatě se jedná o energii 

slunečního záření, která je prostřednictvím rostlin vázána ve formě chemické energie. Jinými 

slovy se jedná o hmotu biologického původu, která ovšem není fosilního charakteru. Biomasa je 

produktem pěstování rostlin, chovu hospodářských zvířat a v neposlední řadě se pod pojem 

biomasa řadí i různé organické odpady. 

Principem vzniku biomasy je zachycení energie slunečního záření a její využití 

při fotosyntéze. Fotosyntéza je endotermická reakce, to znamená, že aby mohly vzniknout 

produkty reakce, je nutné dodat do systému energii v podobě sluneční energie. Při fotosyntéze 

dochází k přeměně jednoduchých anorganických látek (vody a oxidu uhličitého) ve složitější 

organické látky (cukry). Celkový průběh fotosyntézy popisuje následující rovnice: 

2612622 666 OOHCCOOH   [4] 

Kvalita biomasy se posuzuje zejména s ohledem na její vlhkost. Obsah vody má totiž velmi 

významný vliv na výhřevnost, protože voda má velké výparné teplo. Z tohoto důvodu je potřeba 

biomasu před spalováním vysušit. Názory na míru vysušení biomasy se liší, nicméně by se dalo 

říci, že obsah vody by neměl být větší než 30 % [4], přičemž za ideální se považuje vlhkost nižší 

než 20 % [4]. 

Nejčastěji se biomasa používá k vytápění ve formě kusového dřeva. To je dáno zejména 

faktem, že dřevo je relativně levné a snadno dostupné. Kotle určené ke spalování dřeva za účelem 

vytápění jsou v dnešní době poměrně levné, spolehlivé, mají velkou životnost a dosahují dobré 

účinnosti, kolem 80 % [5]. 

Vedle kusového dřeva se velmi často používají pelety. Vyrábí se lisováním a mají velmi 

malé rozměry. Díky tomu je možné je používat podobně jako kapalná paliva. Tato vlastnost je 

obrovskou výhodou pelet, neboť mohou být do spalovacího zařízení dávkovány podle aktuální 

potřeby. Zařízení spalující pelety se díky tomu vyznačují značným komfortem obsluhy. Další 

nespornou výhodou pelet je nižší obsah vody oproti kusovému dřevu, takže i výhřevnost pelet je 

větší než výhřevnost dřeva. 

Další velmi rozšířenou formou biomasy je dřevní štěpka. Vyrábí se hlavně za účelem 

zužitkování odpadu vzniklého při těžbě dřeva, prořezávání mladého porostu v lesích nebo péči 

o dřeviny v parcích a zahradách. V posledních letech se zvětšuje produkce štěpky z rychle 

rostoucích dřevin. Rychle rostoucí dřeviny se účelově pěstují na plantážích. Nevýhodou štěpky je 

fakt, že prvotní surovina se většinou zpracovává čerstvá a tím pádem i vlhká. Štěpku je proto 

nutné sušit. Oproti peletám je štěpka sice levnější, ale spalovací zařízení na štěpku je naopak 

dražší a složitější než zařízení na spalování pelet. Z toho důvodu se štěpka používá hlavně 

ve větších zařízeních, například v městských teplárnách a podobně. V domácnostech se štěpka 

používá spíš doplňkově při spalování kusového dřeva. 

Biomasa má coby obnovitelný zdroj energie pro energetiku velký význam. Velkou výhodou 

biomasy je vysoký energetický potenciál, možnost lokální produkce a možnost řízení výroby 
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elektrické energie. Výroba elektrické energie z biomasy totiž není tolik závislá na počasí jako 

například výroba ve fotovoltaických nebo větrných elektrárnách. 

2.1 Druhy biomasy 

Podle [4] je energeticky využitelnou biomasu možné rozdělit na několik skupin: 

a) Fytomasa s vysokým obsahem lignocelulózy, 

b) Fytomasa olejnatých plodin, 

c) Fytomasa s vysokým podílem škrobu a cukru, 

d) Organické odpady a vedlejší produkty živočišného původu, 

e) Směsi různých organických odpadů. 

Tyto skupiny zahrnují v podstatě dva druhy biomasy. Biomasu záměrně pěstovanou 

pro energetické účely (energetické dřeviny, obilí, brambory, cukrová řepa, olejniny, cukrová 

třtina) a na odpadní biomasu (lesní odpady, rostlinné zbytky ze zemědělské výroby a údržby 

krajiny, odpady z živočišné výroby, komunální organické odpady, organické odpady 

z potravinářské a průmyslové výroby). Biomasu je možné zpracovávat mokrými nebo suchými 

procesy. Parametrem, který rozhoduje, jakým procesem se bude biomasa transformovat, je 

vlhkost. Do 50 % [4] vlhkosti se biomasa zpracovává suchými procesy. Při vlhkosti vyšší než 

50 % [4] je vhodnější použít mokrých procesů. 

Tab. 2-1 Výhřevnost a obsah vody některých druhů biomasy [6] 

Druh biomasy 
Obsah vody Výhřevnost 

% MJ∙kg
-1

 

Borovice 20 18,4 

Vrba 20 16,9 

Olše 20 16,7 

Habr 20 16,7 

Akát 20 16,3 

Dub 20 15,9 

Jedle 20 15,9 

Jasan 20 15,7 

Buk 20 15,5 

Smrk 20 15,3 

Bříza 20 15,0 

Modřín 20 15,0 

Topol 20 12,9 

Dřevní štěpka 30 12,2 

Sláma obilovin 10 15,5 

Sláma kukuřice 10 14,4 

Lněné stonky 10 16,9 

Sláma řepky 10 16,0 
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2.1.1 Biomasa rostlinného původu 

Biomasa rostlinného původu zahrnuje odpadní biomasu, ale také rostliny, které jsou pěstovány 

za účelem energetického využití.  Zpracování rostlinného odpadu je velmi výhodné, neboť se tak 

zužitkuje i materiál, jehož energetická hodnota by jinak přišla nazmar. Naproti tomu výhody 

účelově pěstovaných energetických rostlin už nejsou tak evidentní. Přestože se účelově pěstované 

energetické rostliny těší podpoře ze strany politických uskupení, najdou se i četná negativa. 

Například využívání zemědělské půdy, která by byla jinak využita k produkci surovin nezbytných 

pro výrobu potravin. 

2.1.1.1 Účelově pěstované rostliny 

V dnešní době se jedná hlavně o rychle rostoucí dřeviny. Velkou výhodou těchto dřevin je 

vysoký výnos z plochy a velké roční přírůstky hmoty. Období mezi sklizněmi je relativně krátké, 

zhruba 3-7 let [4]. Většinou je možné tyto dřeviny pěstovat i na méně kvalitních půdách. Sklizeň 

probíhá vesměs plně mechanizovaně. V České republice se nejvíce prosazují různé odrůdy 

topolů. Ovšem nezanedbatelný potenciál mají i vrby a olše. Některé druhy těchto rychle 

rostoucích dřevin dokonce není nutné znovu vysazovat, což přináší výrazné snížení nákladů 

na obnovu porostu. V posledních letech také roste význam kukuřice pěstované pro bioplynové 

stanice. 

2.1.1.2 Odpadní rostlinná biomasa 

Do této skupiny je možné zařadit odpad vzniklý při těžbě dřeva a obhospodařování lesních 

pozemků. Jedná se zejména o větve jehličnatých a listnatých stromů nebo křoviny, které se 

zpracují na dřevní štěpku. Dále se s výhodou používá odpad z dřevozpracujícího průmyslu, 

především dřevěné piliny od výrobních strojů a odřezky větších rozměrů. Z dřevěných pilin se 

mohou lisovat pelety a brikety. V poslední době se začíná rozšiřovat i využití rostlinných zbytků 

vzniklých v zemědělské výrobě. Jedná se především o obilní slámu a slámu řepky olejné. 

V omezené míře pak slámu kukuřice, která se pěstuje na zrno. 

2.1.2 Biomasa živočišného původu 

Tato skupina zahrnuje téměř výhradně exkrementy hospodářských zvířat. Exkrementy je možné 

rozdělit na dvě skupiny, kejdu a chlévskou mrvu. 

2.1.2.1 Kejda 

Kejda je směs tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat ustájených bez podestýlky. Kejda 

se produkuje zejména v živočišné výrobě zemědělských podniků a jejím zdrojem je hlavně 

hovězí dobytek a prasata. 

2.1.2.2 Chlévská mrva 

Chlévská mrva se někdy nesprávně zaměňuje s chlévským hnojem. Rozdíl mezi těmato dvěma 

produkty je ten, že chlévský hnůj již prošel procesem mineralizace a humifikace. Podobně jako 

u kejdy se jedná o směs tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat ustájených však 

s podestýlkou. 
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2.2 Zpracování biomasy 

Biomasu lze přeměňovat celou řadou chemických nebo mechanických procesů, které ji mění 

na jiný druh paliva nebo jen mění její parametry a vlastnosti. Souhrn těchto procesů je uveden 

v následujících bodech [4]: 

o Termochemická přeměna biomasy 

 spalování 

 zplyňování 

 pyrolýza 

o Biochemická přeměna biomasy 

 alkoholové kvašení 

 metanolové kvašení 

o Mechanická přeměna biomasy 

 štípání 

 drcení 

 lisování 

 peletování 

o Chemická přeměna biomasy 

 esterifikace bioolejů 

2.2.1 Spalování biomasy 

Spalování je proces, při kterém dochází k exotermním reakcím paliva s kyslíkem v souladu 

s následujícími rovnicemi [4]: 

39422  COOC kJ∙mol
-1 

28622 222  OHOH  kJ∙mol
-1 

27622  SOOS  kJ∙mol
-1

 

Dalšími produkty spalování biomasy mohou být pevné znečišťující částice. Nedokonalým 

spalováním dochází ke vzniku oxidu uhelnatého a oxidů dusíku. 

Jelikož se ve většině spalují tuhá paliva, používá se nejčastěji topeniště s fluidním ložem 

nebo roštová topeniště. 

2.2.2 Pyrolýza biomasy 

Pyrolýza je přeměna biomasy na palivo mnohem vyšší kvality. Jedná se o velmi jednoduchý a 

starý proces úpravy biomasy. Proces se odehrává při teplotách od 400 °C do 700 °C [4] 

za nedostatku vzduchu a dochází při něm k termickému rozkladu biomasy. Produktem pyrolýzy 

je plynná směs uhlovodíků a tuhá složka bohatá na uhlík (dřevěné uhlí). Plynné produkty je 

možné použít jako palivo pro spalovací motory, pevné produkty je dále možné použít pro další 

spalování. Velkou výhodou pyrolýzy je fakt, že probíhá při relativně nízkých teplotách. 
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Obr. 2-1 Zjednodušené schéma pyrolýzy [6] 

2.2.3 Anaerobní fermentace odpadů z živočišné výroby 

Při anaerobní fermentaci dochází prostřednictvím působení hydrogenotrofních, acetotrofních a 

metanogenních mikroorganismů k pozvolné přeměně cukrů, tuků a bílkovin na bioplyn. Celý 

proces anaerobní fermentace probíhá v několika stupních. 

Prvním stupněm je hydrolýza, při které se složitější organické látky přeměňují na jednodušší 

organické látky. 

Druhým stupněm procesu je acidogeneze, při které dochází k přeměně organických látek 

na organické kyseliny. Zároveň vzniká vodík a oxid uhličitý. 

Dalším stupněm anaerobní fermentace je acetogeneze. Při acetogenezi dochází k přeměně 

vyšších organických kyselin na kyselinu octovou. 

Finálním procesem je metanogeneze, při které vzniká metan. Ke vzniku metanu dochází 

dvěma způsoby. 

Výsledný bioplyn neobsahuje pouze metan. Jedná se o směs několika plynů, převážně 

metanu, oxidu uhličitého a v menší míře kyslíku, vodíku a sirovodíku. Bioplyn se vyznačuje 

širokou oblastí využití. Lze ho spalovat přímo za účelem získávání tepla. Dalším, v poslední době 

velmi rozšířeným, způsobem využití bioplynu je výroba elektrické energie a tepla pomocí 

kogeneračních jednotek. Popřípadě výroba elektrické energie, tepla a chladu (trigenerace). Taktéž 

by se dal bioplyn využít jako palivo pro patřičně upravené spalovací motory.  
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3 KOGENERACE 
Pojmem kogenerace se rozumí kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie (KVET). 

Kombinovaná výroba energií znamená, že primární forma energie se pomocí transformačních 

procesů současně nebo postupně přemění na konečné formy energie. 

Elektrická energie je charakteristická tím, že se jedná o vysoce jakostní formu energie. 

Pomocí elektrických strojů lze velmi snadno a s vysokou účinností měnit její parametry nebo ji 

přeměňovat na jiné druhy energie. Naproti tomu využití tepelné energie je značně omezeno jejími 

parametry, hlavně teplotou. 

3.1 Princip kogenerace 

Jak již bylo uvedeno, jedná se o sdruženou výrobu elektrické energie a tepla. Tento proces 

pracuje tak, že nejprve využije vysokoteplotní tepelnou energii (pracovní medium zde má 

vysokou teplotu) k vykonání mechanické práce a následné přeměně na elektrickou energii. 

V dalším kroku je pak pracovní medium o nižším potenciálu (zde má pracovní medium již nižší 

teplotu) využito k výrobě tepelné energie. 

3.2 Výhody kogenerace 

Obrovskou výhodou oproti oddělené výrobě elektrické energie a tepla je vysoká tepelná účinnost 

oběhu s kogenerací. To přináší zejména velmi efektivní využití primárního paliva. Jak je vidět 

na obrázku 3-1 může činit úspora primárního paliva až 40 %. 

 

 

Obr. 3-1 Úspora energie pomocí kogenerace [3] 

Výrobnu s kogenerací je také možné umístit do blízkosti energetického využití. To má 

za následek snížení ztrát vzniklých přenosem a distribucí elektrické energie ke spotřebiteli. 

Za výhodu je rovněž možné považovat možnost snadného napojení kogeneračního systému 

na stávající nebo plánované technologie v různých aplikacích ať už v průmyslu nebo 

v komerčním či bytovém sektoru. Využití kogenerace také znamená snížení znečištění životního 

prostředí a případné snížení závislosti na neobnovitelných zdrojích energie. 
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3.3 Kogenerační technologie 

Přeměna primární energie na elektrickou energii se uskutečňuje v kogeneračních jednotkách (KJ). 

Způsoby, jimiž se tato přeměna uskutečňuje, se nazývají kogenerační technologie. Tepelná 

energie, kterou nelze přeměnit na elektrickou je s výhodou možné využít na dodávku tepla. 

Kogenerační technologie se dělí do dvou skupin, podle toho, jakým způsobem dochází 

k přeměně energií: 

 Nepřímým způsobem 

 Přímým způsobem 

Nepřímý způsob se vyznačuje tím, že k přeměně primární energie na energii elektrickou je 

zapotřebí více energetických transformací. Typicky se používají tři transformace energie. 

Nejdříve se uvolní tepelná energie obsažená v palivu. Díky této energii se získá technická práce, 

Technickou práci je možné využít k mechanickému pohonu generátorů, které přemění 

mechanickou energii na energii elektrickou. U elektrické energie se dále ještě mohou upravovat 

parametry. 

Při přímém způsobu se energie obsažená v palivu přímo přeměňuje na elektrickou energii. I 

zde se mohou parametry elektrické energie dál upravovat. Tento způsob přímé přeměny energie 

je velice perspektivní. 

3.3.1 Rozdělení kogeneračních technologií 

Základním prvkem, podle kterého lze kogenerační technologie rozdělit, je primární palivo. Podle 

primárního paliva je možné kogenerační technologie rozdělit na: 

 technologie s obnovitelnými zdroji primárního paliva 

 technologie s neobnovitelnými zdroji primárního paliva 

Mezi obnovitelné zdroje primárního paliva řadíme zdroje nefosilního původu. Jedná se 

především o biomasu, ale může to být i sluneční nebo geotermální energie. Naproti tomu 

neobnovitelnými zdroji se rozumí především fosilní paliva – ropné deriváty a zemní plyn. 

Kogenerační jednotka nemusí spalovat jen jeden typ primárního paliva. Pokud například 

dokáže kogenerační jednotka spalovat obnovitelná i neobnovitelná paliva, nazývá se hybridní 

kogenerační jednotka. 

S ohledem na fyzikální vlastnosti primárního paliva je možné rozdělit kogenerační 

technologie podle skupenství použitého paliva: 

 s pevným palivem 

 s kapalným palivem 

 s plynným palivem 

Kogenerační jednotky se vyrábí v širokém výkonovém rozmezí. Podle maximálního 

dosažitelného výkonu se kogenerace dělí do několika skupin [7]: 

 mikrokogenerace – do elektrického výkonu 50 kW 

 minikogenerace – do elektrického výkonu 500 kW 
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 kogenerace malého výkonu – do elektrického výkonu 1 MW 

 kogenerace středního výkonu – do elektrického výkonu 50 MW 

 kogenerace velkého výkonu – nad elektrický výkon 50 MW 
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4 NÁVRH KOGENERAČNÍ JEDNOTKY 
Kogenerační jednotka bude tvořená jednoválcovým membránovým parním motorem. Pára 

pro pohon parního motoru se bude vyrábět v parním kotli, ve kterém se bude spalovat biomasa 

v podobě kusového dříví nebo briket. Parní motor bude prostřednictvím ozubeného řemene 

pohánět malý elektrický generátor. Jako elektrický generátor bude použit malý BLDC motor. 

4.1 Parní generátor 

Existuje několik variant, jak by mohl zdroj páry pro mikro-kogenerační jednotku vypadat. 

Před započetím samotné realizace jednotky bylo nutné dobře zvážit a posoudit nejvhodnější 

variantu konstrukce parního generátoru. Při výběru vhodného zdroje páry byl brán zřetel zejména 

na to, aby konstrukce byla co nejjednodušší s ohledem na snadnou výrobu. Dalším důležitým 

aspektem byla dostupnost dílů a materiálů vhodných k výrobě zařízení na vývin páry. 

4.1.1 Malý parní kotel 

První možností je vyrobit malý parní kotel s nenuceným oběhem. Materiálem pro výrobu kotle je 

ocelový plech tloušťky 2 mm a měděné trubky o průměru 12 mm. Teplo pro výrobu páry se 

získává spalováním biomasy, především se bude jednat o kusové dřevo nebo brikety vyrobené 

z odpadu z dřevozpracujícího průmyslu. 

4.1.1.1 Výměník parního kotle 

Výměník parního kotle je vyroben ze 45 měděných trubek o průměru 12 mm a délce 300 mm, 

jejichž konce jsou do vzdálenosti 6 mm zaletovány do čtvercových ocelových trubkovnic o 

rozměrech 246x246 mm a tloušťce 2 mm. To znamená, že trubky mezi trubkovnicemi jsou 

dlouhé 288 mm. Trubky jsou uspořádány kosočtverečně. První řada má šest trubek, druhá sedm 

atd. Trubkovnice zároveň tvoří jednu stěnu parního kolektoru. Kolektor výměníku kotle je svařen 

ze šesti plechů. Jednu stěnu tvoří již zmíněná trubkovnice. Ke hranám trubkovnice jsou kolem 

dokola přivařeny plechové pásky o rozměrech 246x12 mm o síle 2 mm. Kolektor je uzavřen 

plechem se stejným rozměrem jako trubkovnice. Ve středu parního kolektoru jsou zaletovány dva 

čepy, které zajišťují, aby nedošlo k deformaci kolektoru v důsledku tlaku páry uvnitř kolektoru. 

Jeden ze dvou kolektorů má ve své zadní straně zaletovaná výstupní hrdlo páry. Hrdlo tvoří 

měděná trubka o průměru 10 mm, která je 100 mm dlouhá. Je umístěna 10 mm od středu horního 

okraje zadního plechu. 
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Obr. 4-1 Výměník parního kotle 

4.1.1.2 Plášť parního kotle 

Plášť kotle je svařen z ocelového plechu o tloušťce 2 mm. Plášť je 260 mm široký, 500 mm 

vysoký a 350 mm hluboký. Horní stěna je opatřena kruhovým otvorem pro nasazení odvodu 

spalin o průměru 100 mm. Spalinový vývod se dá dále opatřit spalinovým výměníkem pro ohřev 

vzduchu eventuálně teplé užitkové vody. Otvor je situován 15 mm od středu zadní hrany. 

U horního okraje zadní stěny pláště je otvor pro výstup páry o průměru 10 mm. Je vyvrtán 22 mm 

od středu horního okraje. Uvnitř pláště jsou ve výšce 236 mm od podstavy kotle navařeny dva 

ocelové rovnoramenné profily L 20x20x3 dlouhé 348 mm. Na profilech bude volně uložen 

výměník kotle. Čelní strana kotle bude otevřená, v rozích budou navařeny čtyři závitové tyče M8 

dlouhé 50 mm. Tyto závitové tyče budou sloužit k přišroubování čelního krytu kotle. 
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Obr. 4-2 Plášť parního kotle 

Přední kryt kotle je také vyroben z 2 mm plechu, jenž má na bocích a nahoře ohnutý okraj 

tak, že vznikne lem o šířce 10 mm. V rozích předního krytu jsou vyvrtány díry o průměru 10 mm 

pro sešroubování předního krytu s pláštěm parního kotle. Ve spodní části předního krytu je 

obdélníkový otvor široký 218 mm a vysoký 180 mm. Tento otvor slouží k doplňování paliva 

do topeniště a k jeho čištění a údržbě. Otvor je opatřen dvířky vyrobenými ze stejného materiálu 

jako zbytek kotle. Dvířka mají rozměry 225x220 mm a otáčí se na dvou jednoduchých pantech. 

Dvířka se uzamykají jednoduchou zástrčkou. 

Pro eliminaci tepelných ztrát a následné zvýšení tepelné účinnosti parního kotle je vhodné 

kotel dále opatřit kapotáží s tepelnou izolací vhodnou k izolování kotlů. Například by bylo možné 

použít desky z kamenné vlny Orstech 110. 
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Obr. 4-3 Přední kryt kotle 

4.1.1.3 Tepelný výpočet parního kotle 

Uvnitř parního kotle budeme požadovat tlak 200 kPa. Při tlaku 200 kPa má podle [11] voda a 

pára na mezi sytosti teplotu 120,23 °C. Podle [10] je teplota hoření dřeva až 1000 °C. V našem 

případě budeme uvažovat pro zjednodušení teplotu na straně spalin 600 °C. Je však nutné brát 

v úvahu přítomnost vrstvy sazí tloušťky hsaz = 1 mm a tepelné vodivosti λsaz = 0,08 W∙m
-1

∙K
-1

 na 

jedné straně stěny kotle. Na druhé straně kotle lze předpokládat vrstvu kotelního kamene tloušťky 

hk = 0,5 mm a tepelné vodivosti λk = 0,8 W∙m
-1

∙K
-1

. 

Parametry měděných trubek 

Tab. 4-1 Vlastnosti mědi [9] 

t 
0 20 100 300 500 

°C 

λ 
395,4 393,6 391,9 381,5 375,9 

W∙m
-1

∙K
-1

 

Pro určení součinitele přestupu tepla měděných trubek budeme s ohledem na vrstvu sazí a 

kotelního kamene předpokládat jejich teplotu 300 °C. Vzhledem k tomu, že se součinitel přestupu 

tepla s teplotou příliš nemění, jak je vidět z tabulky 4-1, nedopustíme se velké chyby. Součinitel 

přestupu tepla mědi při teplotě 300 °C je λCu300 = 381,5 W∙m
-1

∙K
-1

. Délka trubky mezi 
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trubkovnicemi je lCu = 288 mm, vnější průměr trubky je d2 = 12 mm a vnitřní průměr 

d1 = 10 mm. 

Pro zjednodušení se předpokládá homogenní rozložení teploty uvnitř parního kotle. Tepelný tok 

ΦCu prošlý stěnou 45 měděných trubek se pak vypočte následovně. 
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Dále se určí hustota tepelného toku procházejícího měděnými trubkami. Hustota tepelného toku 

je podíl tepelného toku a plochy, kterou tepelný tok prochází. 
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Parametry parních kolektorů 

Tab. 4-2 Vlastnosti oceli do 0,2 % C [9] 

t 
0 20 100 300 500 

°C 

λ 
59,3 57,9 52,3 46,5 40,7 

W∙m
-1

∙K
-1

 

Součinitel přestupu tepla oceli s maximálním obsahem uhlíku 0,2 % opět při teplotě 300 °C 

bude λOc300 = 46,5 W∙m
-1

∙K
-1

. Rozměry parních kolektorů jsou šířka a výška m = 250 mm, 

hloubka n = 14 mm. Vnitřní strana obou kolektorů má 45 otvorů o průměru dOc = 12 mm. 

Tloušťka stěn parních kolektorů je h = 2 mm. Teplosměnná plocha parních kolektorů se tedy určí 

následovně. 
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I zde předpokládáme stejné vrstvy sazí a kotelního kamene. Tepelný tok prošlý stěnami parních 

kolektorů se vypočte jako tepelný tok prošlý rovinnou stěnnou s plochou AOc a tloušťkou stěny 

h = 2 mm. 
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Hustota tepelného toku procházejícího stěnami parních kolektorů se určí jako podíl tepelného 

toku prošlého stěnami parních kolektorů a jejich celkové plochy. 
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Snížení ztrát při použití tepelné izolace Orstech 110 

Předpokládá se obložení vnějšího pláště parního kotle deskami z kamenné vlny Orstech 110. 

Desky Orstech 110 jsou nehořlavé a mají následující parametry [8]: 

hiz = 100 mm 

λiz = 0,204 W∙m
-1

∙K
-1

 

Opět se předpokládá konstantní teplota na povrchu pláště kotle 600 °C a průchod tepelného toku 

rovinnou stěnou s plochou AK. Na vnitřní straně pláště se opět předpokládá vrstva sazí. Snížení 

ztrát se vyjádří jako poměr teplených toků prošlých stěnou parního kotle s izolací Φ2 a bez 

izolace Φ1. 
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Pro určení teploty na rozhraní pláště parního kotle a tepelné izolace je nutné určit povrch parního 

kotle. Povrch se vypočte na základě rozměrů uvedených v kapitole 4.1.2.2. Šířka parního kotle je 

k1 = 260 mm, výška k2 = 500 mm a hloubka parního kotle včetně předního krytu je k3 = 352 mm. 

V horní stěně je kruhový otvor pro odvod spalin o průměru dk = 100 mm a v zadní stěně kruhový 

otvor pro vývod páry o průměru dp = 10 mm. Předpokládá se, že tepelnou izolací bude opatřené i 

dno parního kotle. Povrch kotle se tedy určí následně. 
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Dále se určí tepelný tok Φ2 prošlý stěnou parního kotle a tepelné izolace. 
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Dále se určí hustota tepelného toku procházejícího izolovanou stěnou pláště parního kotle 

do okolí. 

154,1
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Nyní se vyjde z faktu, že všemi vrstvami prochází stejný tepelný tok. Tok prošlý stěnou kotle a 

izolací lze tedy vyjádřit také pomocí teploty na rozhraní stěny kotle a tepelné izolace t3. 
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Z této rovnice nyní vyjádříme teplotu na rozhraní stěny kotle a tepelné izolace t3. 
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4.1.2 Parní generátor z PB láhve 

Jednou z možností, která se nabízí, je výroba parního generátoru z 2 kg propan-butanové láhve. 

Tato varianta však slouží pouze pro demonstraci, jakékoliv úpravy tlakových láhví se 

nedoporučují. Myšlenka je taková, že by se ke dnu PB láhve přivařil válcový plášť z ocelového 

plechu, který by tak tvořil malá kamna, jejichž vrchní stranou by bylo dno PB láhve. Dno PB 

láhve by se navíc dalo opatřit ocelovými pasy, které by tvořily žebra pro lepší přestup tepla. 

Válcová kamna by byla opatřena topeništěm na kusové dřevo a vývodem spalin se spalinovým 

výměníkem, který může ohřívat okolní vzduch. 

Další možností je PB láhev úplně uzavřít do malého kotle, který by byl vyroben z ocelového 

plechu. V horní části by byl opatřen vývodem páry z PB láhve a vývodem spalin, který by mohl 

být taktéž opatřen spalinovým výměníkem. 

Velkou výhodou propan-butanové láhve je fakt, že se jedná o tlakovou láhev. PB láhev tak 

s velkou rezervou odolá pracovním tlakům nutným pro pohon parního motoru. Další nespornou 

výhodou je snadná dostupnost a nízká cena těchto lahví. Pro lepší tepelnou účinnost by bylo 

výhodné opatřit plášť parního generátoru tepelnou izolací, aby nedocházelo ke ztrátám tepla 

do okolního prostoru. 

4.1.2.1 Tepelný výpočet parního kotle z PB láhve 

Pro orientační výpočet se bude uvažovat varianta, že PB láhev je celá uzavřená v plechovém 

kotli. Kotel bude mít tvar válce o průměru 350 mm a výšce 500 mm. Pro jednoduchost se bude 

uvažovat válcový tvar PB láhve. Výška 2 kg láhve je 205 mm, průměr 220 mm a tloušťka stěny 

2 mm. Součinitel přestupu tepla oceli s maximálním obsahem uhlíku 0,2 % při teplotě 300 °C je 

λOc300 = 46,5 W∙m
-1

∙K
-1

. Postup získání této hodnoty součinitele přestupu tepla je uveden 

v kapitole 4.1.1.3. Stejně jako v předchozím případě se teplota páry uvnitř kotle uvažuje 

120,23 °C a teplota spalin 600 °C. V tomto případě taktéž předpokládáme existenci vrstvy sazí a 

kotelního kamene na stěnách kotle. 
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Tepelný tok prošlý pláštěm PB láhve se vypočte jako tepelný tok prošlý válcovou stěnou 

s danou délkou a tloušťkou stěny. 
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Tepelný tok prošlý dnem a horní částí láhve se s jistou chybou určí jako tepelný tok prošlý 

dvěma rovinnými stěnami. Nejdříve bude nutné určit obsah těchto dvou ploch. 
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Nyní se určí tepelný tok prošlý podstavami PB láhve. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze 

o orientační výpočet, zanedbává se fakt, že místem, kde bude ústit hrdlo láhve mimo kotel, se 

teplo nepředává. 
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Jak je vidět z vypočtených hodnot je tepelný tok prošlý stěnami parního kotle na bázi PB 

láhve zhruba čtvrtinový oproti tepelnému toku prošlému stěnami výměníku parního kotle 

v prvním případě. Je tedy evidentní, že co se funkčnosti týče, je lepší první varianta. Na druhou 

stranu kotel na bázi PB láhve bude levnější a jednodušší na výrobu. 

4.2 Membránový parní motor 

Nejdříve bude nutné objasnit rozdíl mezi parním strojem a membránovým parním motorem. 

Membránový parní motor totiž není parním strojem v pravém slova smyslu. Rozvod páry 

u klasického parního stroje bývá realizován šoupátkem nebo ventily s tyčemi nebo vačkovými 

hřídeli. Rozvod páry membránového parního motoru je řízen rotačním ventilem. Rotační ventil je 

hřídel s dutinou v axiálním směru, v jejímž plášti jsou kanály pro rozvod páry. Tato hřídel rotuje 

uvnitř válce, v jehož plášti jsou tři kanály. Jedním kanálem se pára přivádí do ventilu, druhým 

kanálem pára z ventilu odchází a třetí kanál zprostředkovává výměnu páry mezi ventilem a 

pracovním prostorem membránového parního motoru. To znamená, že pára se do pracovního 

prostoru vstřikuje pouze v krátkých pulzech. Klasický parní stroj však pracuje se stálým tlakem 

páry. 

Další velkou výhodou membránového parního motoru oproti klasickému parnímu stroji je 

způsob mazání stroje. Klasický parní stroj je mazán olejem, což s sebou bohužel nese ten 

problém, že dochází ke kontaminaci páry olejem. Naproti tomu membránový parní motor 

vyžaduje mazání jen rotačního ventilu. Rotační ventil je v tomto případě mazán jen vodním 
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filmem, který kondenzuje na stěně rotačního ventilu. Membránový parní motor je tak výrazně 

ekologičtější než jeho předchůdce. 

Membránový parní motor však nemá jen kladné stránky. Jeho nevýhodou pravděpodobně 

bude životnost membrány při dlouhodobém chodu při velkém zatížení. Při dalším výzkumu bude 

tedy nutné analyzovat několik druhů materiálů, ze kterých se membrána vyrobí. 

4.2.1 Membránový modul motoru 

Pracovní prostor parního motoru je vyroben ze dvou silonových válců o průměru 80 mm. První 

válec je vysoký 20 mm a je v něm vysoustružen otvor tvaru komolého kužele s větší podstavou 

o průměru 60 mm a s menší podstavou o průměru 40 mm. Po obvodu válce je na průměru 70 mm 

vyvrtáno osm kruhových otvorů o průměru 5 mm. Úhlová rozteč děr je 45°. Tyto otvory slouží 

k sešroubování celého motoru pomocí svorníků se závitem M4. Druhý válec je vysoký 60 mm. 

Rovněž je v něm vysoustružena dutina ve tvaru komolého kužele se stejnými rozměry jako 

u prvního válce. Dutina kratší podstavy komolého kužele dále přechází do tvaru válcové dutiny 

o průměru 40 mm a hloubce 25 mm. Ve středu dna dutiny tohoto válce je vyvrtán otvor 

o průměru 10 mm pro připojení parního potrubí. Otvor je z vnější strany osazen drážkou tloušťky 

1,8 mm pro O-kroužek. O-kroužek bude zajišťovat těsnost napojení parního potrubí na motor. 

Rovněž i druhý válec má po obvodu na průměru 70 mm vyvrtáno osm děr o průměru 5 mm 

s úhlovou roztečí 45° pro šroubové spojení s druhým válcem motoru. Mezi těmito dvěma válci 

bude kruhová membrána. Způsob sestavení parního motoru je patrný na vizualizaci na obr. 4-2. 

 

Obr. 4-4 Sestava membránového parního motoru 
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Motor bude k podkladové desce ukotven dvojicí pravoúhlých držáků vyrobených 

z ocelového plechu tloušťky 2 mm. Podstava držáku má rozměry 50x50 mm a jsou v ní vyvrtány 

čtyři díry o průměru 6,5 mm, které budou sloužit k pevnému spojení držáku se základovou 

deskou. Vertikální část držáku přesně kopíruje zadní stranu většího silonového válce a rovněž má 

po obvodu na průměru 70 mm vyvrtáno osm děr o průměru 5 mm s úhlovou roztečí 45° 

pro šroubové spojení celé sestavy motoru. 

Použití silonu má vedle snadné obrobitelnosti ještě tu výhodu, že má nižší tepelnou vodivost 

než kovy (hliník nebo ocel). Díky této vlastnosti nedochází k takovým ztrátám tepla jako by došlo 

při použití kovového materiálu. 

4.2.2 Membrána PM 

Membrána parního motoru je vyrobena z EPDM fólie tloušťky 1 mm. Zkratka EPDM znamená 

ethylen-propylen pryž. Prakticky se jedná o synteticky vyráběnou pryž, která je charakteristická 

odolností proti zestárnutí, UV záření a teplu. Zvláště odolnost vůči teplu je velmi důležitá 

při použití u parních motorů. U EPDM materiálů se udává rozsah teplot od -30 °C až do 140 °C 

[13]. Další důležitou vlastností tohoto materiálu je nízká absorpce vody a dobrá parotěsnost. 

Membrána má stejně jako silonové části PM po obvodu vystřiženo osm děr o průměru 5 mm, 

dále má vystřižen ještě jeden otvor o průměru 5 mm ve středu. Středový otvor bude sloužit 

pro přišroubování ojnice. 

 

Obr. 4-5 Membrána parního motoru 
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4.2.3 Ojnice parního motoru 

Ojnice je vyrobená z hliníkové kruhové tyče o průměru 5 mm a na obou jejích koncích je závit 

M5. Na straně membrány je závit dlouhý 20 mm, na straně ojničního ložiska jen 10 mm. Hliník 

je volen z toho důvodu, aby byly rotující součásti co nejlehčí. Na jednom konci je ojnice 

připevněna k membráně z EPDM fólie. Na druhém konci je ojnice zašroubována do hliníkového 

pouzdra ojničního ložiska a je opatřena kontramaticí, aby nemohlo dojít k uvolnění ojnice. 

4.2.4 Ojniční ložisko 

Jako ojniční ložisko bylo vybráno malé jehlové ložisko HK0810. Ložisko je 10 mm široké, vnější 

průměr je 12 mm a vnitřní průměr je 8 mm. Ložisko je nasazeno na kolíku o průměru 8 mm, 

který je vetknut do setrvačníku. Ložisko je nalisováno do hliníkového pouzdra o šířce 10 mm, 

vnějším průměru 23 mm a vnitřním průměru 12 mm. Do pláště pouzdra je vyvrtán otvor se 

závitem M5 pro upevnění ojnice. 

 

Obr. 4-6 Sestava ojničního ložiska 

4.2.5 Setrvačník parního motoru 

Setrvačník je vyroben z oceli. Průměr setrvačníku je 100 mm a jeho šířka je 27 mm. Z jedné 

strany je v setrvačníku nalisován ojniční čep. Ojniční čep má průměr 8 mm a je zalisován 

ve vzdálenosti 12 mm od středu setrvačníku. To znamená, že zdvih motoru bude 24 mm. 

Uprostřed setrvačníku je vyvrtaná díra o průměru 12 mm. Tímto otvorem se setrvačník nalisuje 

na hřídel. Spolu se setrvačníkem budou na společné hřídeli nalisovány ještě dvě ozubené 

řemenice. Jedna pro pohon rotačního ventilu, druhá pro pohon generátoru. Hřídel setrvačníku 

bude vyrobena z oceli o průměru 12 mm a délce 152 mm. Hřídel bude nalisována ve dvou 

ložiskových modulech, přičemž setrvačník bude na jednom konci hřídele, za setrvačníkem bude 

první ložiskový modul a na druhém konci hřídele bude druhý ložiskový modul. 
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Obr. 4-7 Setrvačník 

4.2.5.1 Určení maxima krouticího momentu motoru 

Nyní se určí maximum produkovaného statického krouticího momentu Mkr za předpokladu, že na 

membránu o průměru dm = 60 mm působí tlak p = 200 kPa. 

 

Obr. 4-8 Diagram sil a rozměrů sestavy ojnice 

Membrána je od hřídele vzdálena b = 190 mm. Ojnice svírá s přímou spojnicí středu 

membrány a osy hřídele úhel β. Zdvih motoru je 24 mm, to znamená, že rameno, na které působí 

síla motoru má délku a = 12 mm. Na membránu působí síla F. 
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Tento výpočet pouze určuje mezní hodnotu statického krouticího momentu. Rozložení 

momentu na otáčce motoru však není konstantní. Výše vypočtená hodnota je tedy špičkovou 

hodnotou momentu rozloženého na otáčce. 

4.2.6 Ložiskový modul 

Modul sestává ze tří částí. První je kuličkové ložisko ZKL 6001, které se nalisuje nebo nalepí 

na hřídel. Vnitřní průměr ložiska je 12 mm, vnější průměr je 28 mm a šířka ložiska je 8 mm. 

Ložisko bude uloženo v ocelovém pouzdře. Pouzdro má vnější průměr 45 mm, vnitřní průměr 

28 mm a je 10 mm široké. Na průměru 36 mm jsou do pouzdra vyvrtány čtyři díry se závitem 

M6. Úhlová rozteč děr je 90°. Pouzdro ložiska bude pomocí čtyř šroubů připevněno k ocelovému 

držáku, který slouží k ukotvení modulu k základové desce. Držák je vyroben z ocelového plechu 

tloušťky 2 mm ohnutého pod úhlem 90°. Dolní podstava držáku má rozměry 50x50 mm a jsou 

v ní vyvrtány čtyři díry o průměru 6,5 mm. Držák je 85 mm vysoký a v jeho horní části jsou 

vyvrtány čtyři díry o průměru 5,5 mm pro připevnění pouzdra ložiska. Uprostřed, ve výšce 

58 mm nad podstavou, je vyvrtán ještě otvor pro hřídel o průměru 14 mm. Hřídel setrvačníku 

bude přenášet výkon membránového parního motoru, proto ložiskové moduly umístěné na hřídeli 

setrvačníku jsou opatřeny dvěma držáky, které jsou otočené zády k sobě. Toto opatření má 

eliminovat vibrace a zvýšit tuhost uložení hřídele. 
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Obr. 4-9 Ložiskový modul 

4.2.7 Rotační ventil 

Rotační ventil je součást určená pro rozvod páry. Je tvořen dvěma díly. Prvním dílem je tělo 

ventilu. Jedná se o bronzový válec o průměru 32 mm a výšce 69 mm. Do středu válce je vyvrtán 

kanál o průměru 12 mm a hloubce 54 mm. Do pláště válce jsou vyvrtány tři stejné kanály 

o průměru 8 mm, do hloubky 5 mm jsou kanály osazeny na průměr 10 mm. Dva otvory jsou 

vyvrtány v jedné řadě. Jeden z těchto otvorů slouží pro přívod páry do ventilu a druhý otvor 

slouží pro výfuk páry z ventilu po expanzi v pracovním prostoru motoru. Třetí otvor je potočen 

o 180° oproti prvním dvěma a slouží ke spojení rotačního ventilu s membránovým motorem. 

Ve dně ventilu jsou vyvrtány dvě díry hluboké 7 mm a je v nich vyříznut závit M6. Pomocí 

těchto děr je tělo ventilu přišroubované k držáku z ocelového plechu o síle 2 mm ve tvaru 

písmene L. Držák slouží k ukotvení ventilu k základové desce. Druhou částí rotačního ventilu je 

ocelová hřídel, která rotuje uvnitř těla ventilu. Hřídel je do těla ventilu zasunuta 44,5 mm hluboko 

s přesností H7. S výhodou zde bude využito samomaznosti bronzu. Konec hřídele je dutý. Dutina 

v hřídeli je hluboká 34 mm a má průměr 8 mm. Do hřídelky jsou vyvrtány dva otvory o průměru 

9 mm vzájemně pootočené o 180°. Střed prvního otvoru je 9,5 mm od konce hřídelky a je otevřen 

na 120°. Střed druhého otvoru je vyvrtán 29,5 mm od konce hřídelky a je otevřen na 90°. Tím, že 

hřídel rotuje uvnitř těla ventilu, dochází k periodickému překrývání otvorů v hřídeli s dvěma 

otvory v těle ventilu. Tím je zaručené střídavé otevírání a zavírání vstupního a výstupního otvoru. 

Díky tomuto mechanismu se přivede pára prostřednictvím vstupního otvoru v těle ventilu přes 

překrývající otvor v hřídeli do pracovního prostoru motoru. V pracovním prostoru motoru dojde 
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k expanzi páry. Poté dojde k uzavření vstupního otvoru a k otevření výstupního otvoru, kterým 

může pára po expanzi opustit pracovní prostor motoru. 

 
Obr. 4-10 Sestava rotačního ventilu 

Hřídelka rotačního ventilu bude s hnací hřídelí spojena pryžovou spojkou. Hnací hřídel 

rotačního ventilu bude vyrobena z oceli o průměru 12 mm a délce 45 mm. Hnací hřídel bude 

nalisovaná ve stejném ložiskovém modulu jako hřídel setrvačníku. Ovšem jelikož tato hřídel 

bude přenášet pouze výkon nutný k pohonu rotačního ventilu, bude její ložiskový modul mít jen 

jeden držák. 

4.2.8 Základová deska 

Základová deska slouží k upevnění jednotlivých komponent membránového parního motoru. Je 

vyrobená z 2 mm silné desky z ocelového plechu o rozměrech 320 x 450 mm. Okraj delší strany 

desky je ohnut do pravého úhlu do vzdálenosti 10 mm. Tento lem zajišťuje dostatečnou pevnost 

základové desky. Do desky jsou vyvrtány díry o průměru 6,5 mm. Poloha děr se odvíjí 

od umístění jednotlivých komponent PM. 
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Obr. 4-11 Základová deska 

4.3 Elektrický generátor 

Jako elektrický generátor se použije BLDC motor. BLDC je zkratka anglického výrazu Brushless 

DC, což znamená bezkartáčový stejnosměrný motor. Jak napovídá název, motor nemá žádný 

mechanický komutátor ani žádné rotorové vinutí. Rotor je tvořen permanentními magnety, to 

mimo jiné znamená, že na rotoru nedochází k žádným ztrátám, s výjimkou tření v ložiskách 

samozřejmě. 

Při standardním použití je BLDC motor napájen střídavým proudem s obdélníkovým nebo 

lichoběžníkovým průběhem. Současně jsou napájeny vždy jen dvě fáze. Každou z nich 120° 

elektrických protéká proud a 60° elektrických proud neprotéká. Přesně v tomto spočívá jev 

elektronické komutace. 

4.3.1 Rotor generátoru 

Rotor BLDC generátoru nese permanentní magnety. Permanentní magnety mohou být nalepeny 

na povrchu generátoru, což je výhodné zejména proto, že nedochází k tlumení magnetické 

indukce žádným materiálem, který by byl umístěn mezi magnetem a vzduchovou mezerou. 

Ovšem nevýhodou jsou větší požadavky na mechanickou pevnost spojení magnetů s rotorem. 

Další možností upevnění permanentních magnetů k rotoru je jejich zapuštění do drážek rotoru. 

Tato varianta provedení má mnohem lepší mechanické vlastnosti oproti předchozí variantě. 

Zejména nevznikají takové ztráty způsobené odporem vzduchu, neboť rotor je hladký. Na druhou 

stranu dochází k většímu rozptylu magnetického toku permanentních magnetů v železe rotoru. 

V dnešní době se velmi často používají neodymové magnety. Tyto magnety jsou vyrobeny 

ze sloučeniny neodymu, železa a bóru NdFeB. V minulosti byly tyto magnety relativně levné, 

avšak v současné době začíná jejich cena růst. Nevýhodou těchto magnetů je velká závislost 
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demagnetizační křivky na teplotě, relativně nízká provozní teplota a malá chemická odolnost vůči 

korozi. Jako prevence koroze se používají epoxidové nátěry nebo pokovení tenkou vrstvou kovu. 

4.3.2 Stator generátoru 

Statory BLDC motorů se příliš neliší od statorů obyčejných asynchronních motorů. 

Ve statorových drážkách je navinuto třífázové vinutí. V železe statoru dochází ke vzniku ztrát. 

Ztráty v železe jsou dány ztrátami hysterezními (jsou lineárně závislé na frekvenci) a ztrátami 

způsobenými vířivými proudy (kvadratická závislost na frekvenci). Obě složky ztrát v železe jsou 

kvadraticky závislé na magnetické indukci. Hysterezní ztráty vznikají v důsledku magnetické 

hystereze při opakovaném magnetování. Ztráty vířivými proudy je možné snížit lepší izolací 

statorových plechů nebo použitím plechů, které jsou méně elektricky vodivé. 

Ve statorovém vinutí vznikají Jouleovy ztráty, které jsou přímo úměrné čtverci proudu a 

ohmickému odporu vinutí statoru. Tyto ztráty způsobují oteplení statorového vinutí. Musí se však 

respektovat návrhová teplota permanentních magnetů. To znamená, že vlivem tepla vzniklého 

Jouleovými ztrátami ve statorovém vinutí nesmí dojít k přehřátí permanentních magnetů 

na rotoru. Pokud by se totiž permanentní magnety přehřály, mohlo by dojít k nežádoucím 

změnám jejich magnetizačních charakteristik. Teplo vzniklé ve statorovém vinutí se odvádí 

prouděním vzduchu statorovým svazkem ven ze stroje. 

4.3.3 Elektrický generátor pro kogenerační jednotku 

Kogenerační jednotka bude osazena BLDC motorem MEGA 36 70 10H. Jedná se o malý motor, 

který nemá snímače ani převodovku. Parametry uvedené výrobcem jsou uvedeny níže v tabulce 

4-3. 

Plášť motoru má průměr 36,5 mm a je dlouhý 77 mm. Čelo motoru má osazení o vnějším 

průměru 13 mm. Na průměru 25 mm je na čele motoru vyvrtáno osm děr se závitem M3. Čtyři 

z těchto děr se použijí pro sešroubování motoru s ocelovým držákem. Hřídel motoru má průměr 

5 mm. Na hřídeli je nutné nabrousit plošku pro stavěcí šroub ozubené řemenice. Na hřídel se 

nasadí hliníková ozubená řemenice o průměru 21,45 mm s bočnicemi. Řemenice má 14 zubů 

s profilem T 5 pro ozubený řemen o šířce 10 mm. Řemenice je na jedné straně osazená, vnější 

průměr osazení je 13 mm. Do osazení je vyvrtána díra se závitem M3 pro stavěcí šroub. 
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Obr. 4-12 BLDC motor MEGA 

Tab. 4-3 Parametry generátoru [12] 
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BLDC generátor bude k základové desce upevněn pomocí ocelového držáku. Držák bude 

vyroben z ocelového plechu tloušťky 2 mm. Dolní podstava držáku má rozměry 36x54 mm a jsou 

v ní vyvrtány čtyři díry o průměru 7 mm. Držák je 67 mm vysoký a v jeho horní části jsou 

vyvrtány čtyři díry o průměru 4 mm pro připevnění generátoru k držáku. Uprostřed, ve výšce 

48 mm nad podstavou, je vyvrtán ještě otvor o průměru 13 mm pro osazení BLDC generátoru. 

V podstavě držáku jsou vyvrtány čtyři díry o průměru 7 mm. Díry jsou vyvrtány v každém rohu 

držáku vždy 8 mm od hrany podstavy. 

 

Obr. 4-13 Držák elektrického generátoru 

4.3.4 Elektrická část kogenerační jednotky 

Elektrická výzbroj kogenerační jednotky je tvořena dvěma elektroinstalačními krabicemi, 

svorkovnicemi, šestipulzním diodovým usměrňovačem a zdířkami pro připojení vodičů 

pro vyvedení výkonu. Vlastní fázové vodiče BLDC generátoru jsou připojeny do svorkovnice, 

která je šroubovými spoji připevněna k základové desce. Do druhé strany svorkovnice jsou 

připojeny propojovací fázové vodiče CY 1x2,5, jejichž druhé konce jsou připojeny na svorky 

šestipulzního diodového usměrňovače, který je umístěn v první elektroinstalační krabici. 

Na kladnou a zápornou svorku usměrňovače jsou opět připojeny kabely CY 1x2,5, které jsou 

otvory v základní desce přivedeny do druhé elektroinstalační krabice, v jejímž víku jsou 

upevněny dvě kladné a dvě záporné zdířky. Zdířky stejné polarity jsou mezi sebou 
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proklemovány. Jeden pár zdířek může sloužit k měření napětí na výstupu a druhý pár zdířek může 

sloužit pro vyvedení výkonu kogenerační jednotky. 

4.3.4.1 Vyvedení elektrického výkonu 

Co se týče vyvedení elektrického výkonu kogenerační jednotky, jeví se jako nejlepší varianta 

dobíjet s KJ olověný akumulátor. Pokud by byl na výstupních svorkách připojen jako zátěž 

olověný akumulátor, překonával by jen špičky napětí, kdy by bylo napětí na výstupních svorkách 

KJ vyšší než napětí olověné baterie. Generátor by tím pádem nebyl v trvalém zatížení. 

4.4 Celková sestava soustrojí 

Jednotlivé komponenty soustrojí jsou přišroubovány pomocí šroubů M6 k základové desce. 

Na  hřídeli setrvačníku o průměru 12 mm a délce 152 mm je nalisován setrvačník a dvě řemenice. 

Řemenice jsou stejné, vyrobené z hliníku. Mají průměr 21,45 mm, 14 zubů a jsou opatřeny 

dvěma bočnicemi. Jsou určeny pro řemen šířky 10 mm s profilem T5. Hřídel je uložena ve dvou 

ložiskových modulech, které jsou pro větší tuhost opatřeny vždy dvěma držáky pro jedno ložisko. 

Axiálně je hřídel zajištěna dvěma pojistnými kroužky. Setrvačník je nalisován na jednom konci 

hřídele, za setrvačníkem následuje první ložiskový modul. Druhý ložiskový modul je na druhém 

konci hřídele. Řemenice jsou umístěny mezi ložiskovými moduly. 

První řemenice ze strany setrvačníku slouží k pohonu rotačního ventilu. Na hnací hřídeli 

rotačního ventilu je nalisovaná stejná řemenice jako na hřídeli setrvačníku. Přenos výkonu 

pro pohon rotačního ventilu zajišťuje ozubený řemen o délce 780 mm s profilem T5. Hnací hřídel 

rotačního ventilu má taktéž průměr 12 mm a je nalisovaná v dalším ložiskovém modulu, který je 

umístěn na druhé straně základové desky. Hnací hřídel rotačního ventilu pohání přes pryžovou 

spojku vlastní hřídelku rotačního ventilu. Spojka je dlouhá 20 mm a její vnitřní průměr je 12 mm. 

K oběma hřídelkám je upevněna plastovými stahovacími páskami. 

Ocelová hřídelka rotačního ventilu rotuje uvnitř bronzového těla rotačního ventilu. Rotační 

ventil je v podstatě kluzným ložiskem. Tělo rotačního ventilu je k držáku přišroubované dvěma 

šrouby M6. Do sacího a výfukového otvoru v těle rotačního válce jsou zaletované měděné 

trubičky o vnějším průměru 10 mm, vnitřním průměru 8 mm a délce 20 mm. Tyto trubičky slouží 

k připojení potrubí pro přívod a odvod páry. Na straně membránového modulu je do těla 

rotačního ventilu stejným způsobem zaletovaná stejná měděná trubička o délce 80 mm. Druhý 

konec této trubičky je vetknut do dna silonového těla válce parního motoru. Těsnost tohoto 

potrubí zajišťuje O-kroužek 14x2, který je uložený v drážce tloušťky 1,8 mm. 

Membránový modul parního motoru je sestaven následujícím způsobem. Na straně rotačního 

ventilu jsou do základové desky osmi šrouby M6 přišroubovány dva držáky membránového 

modulu. Z důvodu zvýšení tuhosti konstrukce jsou tyto držáky těsně u sebe, otočeny zády k sobě. 

Pomocí svorníků se závitem M4 je k takto ukotveným držákům připevněno silonové tělo válce 

PM, membrána z EPDM fólie a hlava válce PM. Ojnice je k pryžové membráně upevněna tak, že 

prochází středovým otvorem membrány, přičemž z obou stran membrány jsou na ojnici 

navlečeny dvě podložky o průměru 30 a 20 mm vyrobené z EPDM fólie. Po pryžových 

podložkách se z obou stran na ojnici navlečou ocelové velkoplošné podložky a následně se celá 

sestava stáhne dvěma maticemi M5. Membrána je tak utěsněna a pevně fixována na ojnici. Druhý 
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konec ojnice s malým jehlovým ložiskem je nasazen na ojniční čep, který je nalisován 

v setrvačníku. Ojniční čep má průměr 8 mm a ve vzdálenosti 15 mm od setrvačníku má 

vysoustruženou drážku pro pojistný kroužek. Pojistný kroužek tak fixuje ojnici ve směru osy 

ojničního čepu. 

 

Obr. 4-14 Celková sestava membránového parního motoru 

4.5 Využití odpadního tepla 

Pára opouštějící výfukové potrubí rotačního ventilu je nosičem značného množství tepelné 

energie. Aby byl naplněn smysl tohoto stroje, je nutné toto teplo dál zpracovat a využít. Využití 

odpadního tepla výrazně zvýší celkovou účinnost stroje. Teplo výstupní páře by bylo možné 

odejmout v kondenzátoru. Stejným způsobem je možné využít odpadní teplo ze spalinového 

výměníku parního kotle. Bylo by jím možné buď přímo vytápět danou místnost, nebo ohřívat 

teplou užitkovou vodu. Výše popsané řešení je uvedeno v technologickém schématu na obrázku 

4-15. 

Z technologického schématu je patrné, že spaliny odcházející z kotle (K) předávají své 

zbytkové teplo chladicímu médiu, kterým může být voda nebo vzduch, ve spalinovém výměníku 

(SV). Admisní pára jde z kotle do válce parního motoru, ze kterého po expanzi odchází do 

kondenzátoru (KO), kde předá zbytek svého výparného tepla chladicí vodě. Voda ochlazující 

kondenzátor se jímá v akumulační nádrži (AKU), ze které je pak možné ji dále využívat. 

Kondenzát je po výstupu z kondenzátoru dopraven napájecím čerpadlem (NČ) zpět do kotle. 
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Kondenzátor je zařízení sloužící k odvádění tepla z oběhu na žádané teplotní úrovni a vracení 

kondenzátu zpět do oběhu. V kondenzátoru předává pára vyfukovaná z PM zbytek svého 

výparného tepla chladicímu médiu a kondenzuje za teoreticky konstantního tlaku. Teplo z páry se 

nejčastěji odvádí prostřednictvím teplosměnné plochy, na jejímž povrchu pára kondenzuje, 

takovému kondenzátoru se říká povrchový kondenzátor. Teplosměnná plocha povrchového 

kondenzátoru je tvořena systémem trubek, jimiž proudí chladicí voda a na jejichž vnějším 

povrchu kondenzuje pára. Pro vracení kondenzátu by však bylo nutné zařadit do oběhu ještě 

napájecí čerpadlo, které by dopravilo kondenzát zpět do kotle. Kondenzátor by se musel opatřit 

ještě nádrží pro jímání kondenzátu a vždy po určitém čase by napájecí čerpadlo dopravilo 

nahromaděný kondenzát zpět do kotle. 

Kondenzátor by mohl být zkonstruován podobným způsobem jako výměník parního kotle 

popsaného v kapitole 4.1.1. Jelikož kondenzátor bude zpracovávat menší tepelný spád, stačila by 

pro jeho konstrukci menší teplosměnná plocha a tudíž méně trubek. Trubkový výměník by se 

uzavřel do ocelového válce s vstupním a výstupním hrdlem chladicího média a s prostupy pro 

vstupní hrdlo páry a výstupní hrdlo kondenzátu. 

 

Obr. 4-15 Technologické schéma mikrokogenerační jednotky 

Aby však bylo možné přesněji navrhnout způsob využití odpadního tepla, bylo by nutné 

provést analýzu parametrů výstupní páry. Zejména bude nutné znát teplotu, tlak a množství páry 

na výstupu z rotačního ventilu. Na základě těchto hodnot bude možné stanovit rozměry 

kondenzátoru a množství ohřívané teplé užitkové vody v akumulační nádrži. 
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4.6 Cenová kalkulace 

V následující kapitole je uveden výkaz s cenami jednotlivých komponent nebo materiálů 

použitých při výrobě soustrojí. Ceny jsou uvedené jak bez DPH, tak i s DPH. 

Tab. 4-4 Výkaz jednotlivých komponent a materiálů 

Položka Množství 

Cena 

bez DPH 

Cena 

s DPH 

Cena s DPH 

celkem 

Kč Kč Kč 

MEGA BLDC 36 70 10H 1 ks 2730,00 3303,30 3303,30 

Ložisko 6001 ZKL 3 ks 21,00 25,41 76,23 

Ložisko HK0810 1 ks 52,97 64,09 64,09 

Ozubený řemen T5, 780 mm 1 ks 186,20 225,30 225,30 

Ozubený řemen T5, 160 mm 1 ks 111,00 134,31 134,31 

Ozubená řemenice T5/21 T5/14-2 4 ks 41,00 49,61 198,44 

Silonová kruhová tyč 80 mm, délka 90 mm 1 ks 90,6 109,62 109,62 

Bronzová kruhová tyč 40 mm, délka 70 mm 1 ks 266,71 322,72 322,72 

Ocelová kruhová tyč 100 mm, délka 30 mm 1 ks 51,41 62,21 62,21 

Ocelová kruhová tyč 50 mm, délka 40 mm 1 ks 12,29 14,87 14,87 

Ocelová kruhová tyč 12 mm, délka 400 mm 1 ks 6,5 7,86 7,86 

Hliníková kruhová tyč 6 mm, délka 160 mm 1 ks 5,29 6,40 6,40 

Ocelový plech 2 mm 0,5 m
2
 149,26 180,61 90,31 

Měděná trubka 10x1 0,2 m 65,29 79,00 15,80 

Elektroinstalační krabice KOPOS KSK 80 2 ks 49,59 60,00 120,00 

Kabel CY 1x2,5 1 m 9,09 11,00 11,00 

Přístrojová zdířka 4 mm 4 ks 16,53 20,00 80,00 

Šroub M6x10 40 ks 0,70 0,85 34,00 

Šroub M5x10 12 ks 0,27 0,33 3,96 

Šroub M3x16 6 ks 0,27 0,33 1,98 

Závitová tyč M4x1000 mm 1 ks 8,00 9,68 9,68 

Matice M6 38 ks 0,23 0,28 10,64 

Matice M5 2 ks 0,09 0,11 0,22 

Matice M4 16 ks 0,07 0,08 1,28 

Matice M3 6 ks 0,04 0,05 0,30 

Podložka M12 1 ks 0,52 0,63 0,63 

Podložka M8 2 ks 0,16 0,19 0,38 

Podložka M5 2 ks 0,05 0,06 0,12 

Pojistný kroužek na hřídel 12 mm 2 ks 0,43 0,52 1,04 

Pojistný kroužek na hřídel 8 mm 2 ks 0,23 0,28 0,56 

Celková suma jednotlivých položek         4907,25 

 

Jak je patrné z tabulky 4-4, jsou celkové náklady na materiál 4907,25 Kč. Do celkové 

kalkulace by však bylo nutné započítat ještě náklady na výrobu a montáž. 
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5 ANALÝZA PARAMETRŮ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY 
Na stroji se bude realizovat několik měření. Prvním z nich bude měření výkonové charakteristiky 

na dynamometru. Motor se rozběhne při nominálním tlaku a bude se postupně zatěžovat 

momentem Mz, přičemž se bude odečítat mechanický výkon Pmech. a otáčky motoru n. 

5.1 Měření výkonové charakteristiky PM 

První měření bylo realizováno se stlačeným vzduchem. Jako zdroj stlačeného vzduchu byl 

v prvním případě použit malý olejový kompresor o výkonu 1500 W s nádobou o objemu 24 l. 

Kompresor je schopen dodávat až 100 l∙min
-1

 s maximálním tlakem 800 kPa. 

Parní motor byl poháněn stlačeným vzduchem o tlaku 250 kPa. Stroj byl kvůli necitlivosti 

dynamometru zatěžován až od momentu 0,07 Nm. Naměřené hodnoty mechanického výkonu a 

otáček v závislosti na zatěžovacím momentu jsou uvedeny v tabulce 5-1. 

Tab. 5-1 Hodnoty mechanického výkonu a otáček naměřené při prvním měření 

Mz Pmech. n 

Nm W min
-1

 

0,07 7,0 963 

0,08 7,7 921 

0,09 8,3 884 

0,10 8,4 803 

0,11 9,0 751 

0,12 9,4 724 

0,13 9,5 686 

0,14 9,8 652 

0,15 10,0 628 

0,16 10,1 592 

0,17 10,2 572 

0,18 10,4 546 

0,19 10,5 523 

0,20 10,7 504 

0,21 10,8 487 

0,22 10,8 470 

0,23 11,0 450 

0,24 10,9 431 
 

Naměřené hodnoty byly vyneseny do grafu na obrázku 5-1. Z průběhu točivého momentu je 

patrné, že zhruba od zátěže 0,20 Nm až do konečné hodnoty 0,24 Nm již mechanický výkon 

neroste a ustálí se na hodnotě zhruba 11 W. Ovšem měření je pravděpodobně zatíženo jistou 

chybou. Kompresor nestíhal motor plnit, neboť kompresor po dobu měření vůbec nevypínal a 

pořád tlakoval. Je tedy možné, že nedocházelo k úplnému plnění parního motoru.  
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Obr. 5-1 Momentová a výkonová charakteristika PM při plnění malým kompresorem 

Druhé měření bylo opět realizováno se stlačeným vzduchem. Tentokrát byl zdrojem 

stlačeného vzduchu centrální rozvod stlačeného vzduchu budovy. V centrálním rozvodu je tlak 

1 MPa. Pomocí redukčního ventilu byl tlak zredukován stejně jako při prvním měření na 250 kPa. 

Stroj byl kvůli necitlivosti dynamometru opět zatěžován až od momentu 0,07 Nm. Naměřené 

hodnoty mechanického výkonu a otáček v závislosti na zatěžovacím momentu jsou uvedeny 

v tabulce 5-2. 

Tab. 5-2 Hodnoty mechanického výkonu a otáček naměřené při druhém měření 

Mz Pmech. n 

Nm W min
-1

 

0,07 7,2 960 

0,08 8,0 916 

0,09 8,5 870 

0,10 8,9 845 

0,11 9,5 792 

0,12 9,8 752 

0,13 10,1 746 

0,14 10,3 700 

0,15 10,6 675 

0,16 10,9 637 

0,17 11,0 606 

0,18 11,1 581 

0,19 11,2 558 

0,20 11,4 539 

0,21 11,4 519 

0,22 11,5 501 

0,23 11,7 483 

0,24 11,7 466 

0,25 11,8 446 

0,26 11,8 431 

0,27 11,7 414 

0,28 11,7 396 
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Naměřené hodnoty byly vyneseny do grafu na obrázku 5-2. Z průběhu točivého momentu je 

patrné, že zhruba od zátěže 0,23 Nm až do konečné hodnoty 0,28 Nm již mechanický výkon 

neroste. Maximum mechanického výkonu na hřídeli je zhruba 11,7 W. Při tomto měření je 

maximální výkon o 0,7 W vyšší než při prvním měření s malým olejovým kompresorem. Tento 

výsledek potvrzuje úvahu, že první měření bylo zatíženo jistou chybou. U centrálního rozvodu 

stlačeného vzduchu již dochází k úplnému plnění pracovního prostoru motoru. Za směrodatné 

hodnoty stroje budou tedy považovány hodnoty druhého měření s centrálním rozvodem 

stlačeného vzduchu. 

 

Obr. 5-2 Momentová a výkonová charakteristika PM při plnění centrálním rozvodem vzduchu 

5.2 Měření zatěžovací charakteristiky BLDC generátoru 

Při měření se stroj pohání pomocí dynamometru při otáčkách od 1000 min
-1 

do 2500 min
-1

 

s krokem 500 min
-1

. Na výstupních svorkách usměrňovače je jako zátěž připojen reostat nebo 

vhodná kombinace reostatů pro nastavení požadované zátěže generátoru. Zátěž generátoru se 

nastavuje podle možnosti od hodnoty proudu zátěží 1 A až do 11 A s krokem 1 A. Při daných 

otáčkách se pro každou hodnotu nastaveného proudu zátěží IZ měří stejnosměrné napětí 

na výstupních svorkách usměrňovače UZ (stejnosměrné napětí na zátěži), střídavý proud jednou 

fází BLDC generátoru IG, celkový dodávaný mechanický výkon Pmech. a mechanický moment 

Mmech.. Schéma zapojení při měření zatěžovací charakteristiky je uvedeno na obrázku 5-3. 
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Obr. 5-3 Schéma zapojení měření zatěžovací charakteristiky BLDC generátoru 

Z naměřených hodnot se následně vypočte elektrický výkon generátoru Pel. a elektrická 

účinnost ηel.. Pro určení elektrické účinnosti je však nutné určit mechanický výkon na hřídeli 

generátoru Ph. Tento výkon se určí tak, že při daných otáčkách se dynamometrem změří 

dodávaný mechanický výkon naprázdno při odpojeném řemenu generátoru P0. Mechanický 

výkon na hřídeli generátoru Ph se pak určí jako rozdíl celkového dodávaného mechanického 

výkonu Pmech. A dodávaného mechanického výkonu naprázdno P0. 

 

Obr. 5-4 Měření zatěžovací charakteristiky BLDC generátoru 



  5 Analýza parametrů kogenerační jednotky 

 

51 

5.2.1 Charakteristika generátoru při otáčkách 1000 min
-1

 

Při otáčkách 1000 min
-1

 má soustrojí mechanický dodávaný výkon naprázdno P0 = 2,6 W. 

Naměřené a vypočtené hodnoty při těchto otáčkách jsou uvedeny níže v tabulce 5-3. 

Tab. 5-3 Naměřené a vypočtené hodnoty zatěžovací charakteristiky při otáčkách 1000 min
-1

 

n = 1000 min
-1

 

Iz Uz IG Mmech. Pmech. Ph Pel. ηel. 

A V A Nm W W W % 

1,00 3,21 0,75 0,11 10,70 8,10 3,21 39,63 

2,00 2,58 1,59 0,15 15,70 13,10 5,16 39,39 

3,00 2,09 2,28 0,20 20,60 18,00 6,27 34,83 

4,00 1,57 3,02 0,25 26,70 24,10 6,28 26,06 

5,00 1,00 3,79 0,30 31,50 28,90 5,00 17,30 

6,28 0,34 4,66 0,36 37,20 34,60 2,14 6,17 

 

Příklad výpočtu pro první řádek: 

10,86,270,100.  PPP mechh W 

21,321,31.  ZZel IUP W 

63,39
10,8

21,3
100100 .

. 
h

el

el
P

P
 W 

5.2.2 Charakteristika generátoru při otáčkách 1500 min
-1

 

Při otáčkách 1500 min
-1

 má soustrojí mechanický dodávaný výkon naprázdno P0 = 3,7 W. 

Naměřené a vypočtené hodnoty při těchto otáčkách jsou uvedeny níže v tabulce 5-4. 

Tab. 5-4 Naměřené a vypočtené hodnoty zatěžovací charakteristiky při otáčkách 1500 min
-1

 

n = 1500 min
-1

 

Iz Uz IG Mmech. Pmech. Ph Pel. ηel. 

A V A Nm W W W % 

1,00 5,87 0,71 0,10 15,70 12,00 5,87 48,92 

2,00 5,20 1,52 0,17 27,00 23,30 10,40 44,64 

3,00 4,61 2,28 0,21 32,80 29,10 13,83 47,53 

4,00 4,03 3,03 0,27 42,00 38,30 16,12 42,09 

5,00 3,49 3,71 0,31 49,60 45,90 17,45 38,02 

6,00 2,82 4,51 0,36 57,00 53,30 16,92 31,74 

7,00 2,19 5,17 0,41 62,50 58,80 15,33 26,07 

8,00 1,37 5,91 0,45 70,20 66,50 10,96 16,48 

9,00 0,48 6,64 0,50 78,20 74,50 4,32 5,80 
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5.2.3 Charakteristika generátoru při otáčkách 2000 min
-1

 

Při otáčkách 2000 min
-1

 má soustrojí mechanický dodávaný výkon naprázdno P0 = 7,1 W. 

Naměřené a vypočtené hodnoty při těchto otáčkách jsou uvedeny níže v tabulce 5-5. 

Tab. 5-5 Naměřené a vypočtené hodnoty zatěžovací charakteristiky při otáčkách 2000 min
-1

 

n = 2000 min
-1

 

Iz Uz IG Mmech. Pmech. Ph Pel. ηel. 

A V A Nm W W W % 

1,00 8,17 0,73 0,12 25,30 18,20 8,17 44,89 

2,00 7,42 1,49 0,16 35,10 28,00 14,84 53,00 

3,00 6,75 2,26 0,21 43,90 36,80 20,25 55,03 

4,00 6,14 2,97 0,26 53,80 46,70 24,56 52,59 

5,00 5,47 3,76 0,32 65,70 58,60 27,35 46,67 

6,18 4,72 4,56 0,36 75,40 68,30 29,17 42,71 

7,00 4,11 5,14 0,40 83,70 76,60 28,77 37,56 

8,00 3,28 5,85 0,45 95,00 87,90 26,24 29,85 

9,11 2,27 6,68 0,51 104,50 97,40 20,68 21,23 

10,00 1,32 7,31 0,55 114,90 107,80 13,20 12,24 

5.2.4 Charakteristika generátoru při otáčkách 2500 min
-1

 

Při otáčkách 2500 min
-1

 má soustrojí mechanický dodávaný výkon naprázdno P0 = 7,1 W. 

Naměřené a vypočtené hodnoty při těchto otáčkách jsou uvedeny níže v tabulce 5-6. 

Tab. 5-6 Naměřené a vypočtené hodnoty zatěžovací charakteristiky při otáčkách 2500 min
-1

 

n = 2500 min
-1

 

Iz Uz IG Mmech. Pmech. Ph Pel. ηel. 

A V A Nm W W W % 

1,00 10,21 0,73 0,14 36,10 19,90 10,21 51,31 

2,00 9,43 1,48 0,18 48,10 31,90 18,86 59,12 

3,00 8,68 2,26 0,23 60,20 44,00 26,04 59,18 

4,00 8,05 2,97 0,27 71,20 55,00 32,20 58,55 

5,00 7,33 3,79 0,32 84,00 67,80 36,65 54,06 

6,14 6,60 4,52 0,37 97,10 80,90 40,52 50,09 

7,00 5,97 5,13 0,41 107,00 90,80 41,79 46,02 

8,00 5,21 5,87 0,46 118,50 102,30 41,68 40,74 

9,00 4,36 6,58 0,50 130,30 114,10 39,24 34,39 

10,00 3,27 7,29 0,54 140,80 124,60 32,70 26,24 

11,00 2,15 8,00 0,58 150,80 134,60 23,65 17,57 
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5.2.5 Grafické výstupy měření zatěžovací charakteristiky BLDC generátoru 

Z naměřených a posléze vypočtených hodnot lze sestrojit řada charakteristik, díky kterým bude 

možné detailněji analyzovat a popsat chování BLDC motoru, který se použije jako elektrický 

generátor. 

Základní charakteristikou je zatěžovací voltampérová charakteristika BLDC generátoru. Je to 

závislost napětí na zátěži na proudu zátěží. Pro jednotlivé otáčky jsou voltampérové 

charakteristiky vykresleny na obrázku 5-5. 

 

Obr. 5-5 Zatěžovací voltampérové charakteristiky BLDC generátoru 

Pro zjištění vhodného pracovního bodu je důležitá znalost maximálního výkonu. Je výhodné 

sestrojit závislost elektrického výkonu na zatížení. Tyto závislosti jsou pro jednotlivé otáčky 

uvedeny na obrázku 5-6. Z obrázku je patrné, že při otáčkách 2500 min
-1

 je maximální elektrický 

výkon přibližně při zátěži 7,5 A, při otáčkách 2000 min
-1

 leží maximum elektrického výkonu 

zhruba při zátěži 6,5 A. Při otáčkách 1500 min
-1

 dodává generátor maximální výkon zhruba 

při zátěži 5,5 A, a při otáčkách 1000 min
-1

 dodává generátor maximální elektrický výkon 

při zatížení 3,5 A. Nejvyšší elektrický výkon vůbec byl zjištěn při otáčkách 2500 min
-1

 

při zatížení proudem 7 A, jeho hodnota byla 41,79 W. 
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Obr. 5-6 Závislost elektrického výkonu generátoru na zatížení 

Při hledání vhodného pracovního bodu je také důležité znát průběh elektrické účinnosti 

generátoru. Výhoda provozování elektrického generátoru při maximální účinnosti je evidentní. 

Průběhy účinnosti v závislosti na zatížení jsou pro dané otáčky uvedeny na obrázku 5-7. 

Při otáčkách 2500 min
-1

 a 2000 min
-1 

pracuje generátor s nejlepší účinností přibližně při zátěži 

3 A. Při otáčkách 1500 min
-1

 je elektrická účinnost nejvyšší přibližně při zátěži 2,5 A, a 

při otáčkách 1000 min
-1

 pracuje generátor s nejlepší účinností při zatížení zhruba 1,5 A. Nejvyšší 

elektrické účinnosti bylo dosaženo při otáčkách 2500 min
-1

 při zatížení proudem 3 A, její hodnota 

byla 59,18 %. 

 

Obr. 5-7 Závislost elektrické účinnosti generátoru na zatížení 
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5.3 Použité měřicí přístroje 

Všechny použité měřicí přístroje nebo pomůcky jsou uvedeny níže v tabulce 5-7. 

Tab. 5-7 Použité měřicí přístroje a pomůcky 

Přístroj Výrobce Označení Rozsah Výrobní číslo 

Dynamometr VUES BRNO ASD10K-2 10 kW/127 Hz, 7599 min
-1

 129768 

Klešťový multimetr UNITEST CHB15 40 A DC 6160671 

Klešťový multimetr UNITEST CHB16 40 A AC 6160716 

Multimetr (V-metr) METEX M-3650D 20 V DC E6749936 

Reostat MEZ PR 60 2,1 Ω, 20 A   

Reostat MEZ PR 60 30 Ω, 6,5 A   

Reostat Metra   250 Ω, 1,6 A   
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6 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ KONSTRUKCE PM 
Po několika měřeních a testech soustrojí se nabízí řada návrhů pro zlepšení konstrukce 

membránového parního motoru. Tato vylepšení by měla zvýšit mechanickou účinnost stroje, díky 

čemuž by bylo možné dosahovat vyšších mechanických výkonů a otáček. 

6.1 Změna způsobu výroby držáků komponent 

Při sestavování a montáži parního motoru se ukázalo, že výroba držáků jednotlivých komponent 

ohýbáním 2 mm ocelového plechu je značně nepřesná. K problémům docházelo zvláště 

při ukládání hřídelí do ložiskových modulů. Kvůli nepřesnosti ohýbaných držáků bylo totiž 

problém dostat ložiska na jednotlivých držácích do jedné osy. Stejný problém nastal při montáži 

hnací hřídelky rotačního ventilu, kterou bylo rovněž obtížné dostat do osy těla rotačního ventilu. 

Tuto nepřesnost sice do jisté míry eliminuje pryžová spojka. I přes to se však dá předpokládat, že 

na rotačním ventilu dochází k většímu tření. 

Jako řešení tohoto problému se nabízí vyrobit držáky svařováním jednotlivých plechových 

částí nebo frézováním držáků. Oba tyto výrobní způsoby jsou však nákladnější a náročnější 

na výrobu. Nicméně by s těmito držáky bylo možné minimalizovat ztráty třením a zvýšit tak 

mechanickou účinnost stroje. 

6.2 Přepracování hnací hřídele rotačního ventilu 

Hnací hřídel rotačního ventilu je pevně fixovaná jen na jednom konci, kde je zalisovaná 

do ložiska. Ukázalo se, že toto řešení není zcela ideální, neboť může docházet k vychylování osy 

hřídele. 

Mnohem lepší by bylo řešení, kdy by hnací hřídel rotačního ventilu byla delší a uložená 

ve dvou ložiskových modulech. Přičemž jeden ložiskový modul by byl na jednom konci hřídele a 

druhý ložiskový modul by byl od druhého konce hřídele vzdálen tak, aby bylo možné na konec 

hřídele pomocí spojky připojit hřídelku rotačního ventilu. Ovšem ještě lepší by bylo řešení, kdy 

by bylo možné, aby hnací hřídel rotačního ventilu a samotná hřídelka rotačního ventilu byla 

jedinou součástí. Za podmínky přesného uložení této hřídele v těle rotačního ventilu by bylo 

možné dosáhnout výrazného snížení ztrát třením. 

6.3 Minimalizování délky přívodního parního potrubí k motoru 

Parní potrubí mezi rotačním ventilem a motorem by mělo být co nejkratší. U stávající konstrukce 

je však stále relativně dlouhé, což je dáno tím, že držák motoru a držák rotačního ventilu se již 

dotýkají, takže není možné dát tyto dvě komponenty blíž k sobě. 

Aby bylo možné zkrátit přívodní potrubí do motoru, bylo by nutné přepracovat držák 

motoru. Motor by musel držet jen jeden držák, jehož podstava by byla orientována směrem 

dopředu k membráně a ojnici. Ovšem tento držák by musel být značně tužší, aby nedocházelo 

k nežádoucímu chvění. 
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7 ZÁVĚR 
Tato diplomová práce se zabývá využitím biomasy pro mikrokogeneraci. V rámci práce byly 

přesně definovány a vysvětleny stěžejní pojmy práce, a sice biomasa a kogenerace. Zároveň byly 

popsány jednotlivé formy biomasy a procesy při kterých se mění chemické a mechanické 

vlastnosti biomasy. Pozornost byla taktéž věnována charakteristice a rozdělení kogeneračních 

technologií. 

Praktická část diplomové práce byla věnována návrhu a výrobě malé mikrokogenerační 

jednotky na bázi malého membránového parního motoru. Byl proveden návrh dvou parních 

generátorů na výrobu páry pro membránový parní motor. První návrh zahrnuje úplnou výrobu 

speciálního malého parního kotle. Druhá varianta je stavba malého parního kotle na bázi 2 kg 

propan-butanové tlakové láhve. U obou návrhů byl zpracován tepelný výpočet a byl určen 

celkový prošlý tepelný tok a hustota tepelného toku. Na základě těchto výpočtů vychází jako 

vhodnější varianta první. Celkový tepelný tok prošlý výměníkem kotle v první variantě je 

34,72 kW. Celkový prošlý tepelný tok stěnou kotle vyrobeného z propan-butanové láhve je 

9,62 kW, což je zhruba čtvrtinová hodnota tepelného toku první varianty. Dá se říci, že co se týče 

funkčnosti, je první varianta výhodnější. Avšak je nutné brát v úvahu i fakt, že výroba druhé 

varianty bude o poznání levnější a jednodušší. 

Dále byl proveden návrh a výroba vlastního membránového parního motoru. Tento motor 

byl osazen malým BLDC generátorem včetně elektrické části pro vyvedení výkonu a měření 

parametrů. Na parním motoru byla provedena řada měření. Byla změřena výkonová 

charakteristika parního motoru. Při pohonu malým kompresorem byl naměřen maximální výkon 

11 W, kdy od momentu zátěže 0,20 Nm již mechanický výkon nerostl. Při pohonu centrálním 

rozvodem vzduchu však maximální mechanický výkon vzrostl na hodnotu 11,7 W, kdy se již 

od hodnoty momentu zátěže 0,23 Nm neměnil. Motor bez zatížení při tlaku 250 kPA dosahoval 

otáček přibližně 960 min
-1

. 

Dalším realizovaným měřením bylo měření zatěžovací charakteristiky generátoru. Generátor 

byl při různých otáčkách zatěžován reostaty, přičemž byly odečítány elektrické parametry. 

Na základě tohoto měření byl určen elektrický výkon a elektrická účinnost soustrojí. Jak je patrné 

z tabulek 5-3 až 5-6, při otáčkách 2500 min
-1

 byl nejvyšší elektrický výkon 41,79 W při zatížení 

7 A. Nejvyšší účinnost při těchto otáčkách byla zjištěna 59,18 % při zatížení proudem 3 A. 

Při otáčkách 2000 min
-1

 bylo maximum elektrického výkonu 29,17 W při zátěži 6,18 A, a 

maximum elektrické účinnosti 55,03 % při zátěži 3 A. Při otáčkách 1500 min
-1

 byla zjištěna 

maximální hodnota elektrického výkonu 17,45 W při zátěži 5 A, a maximum elektrické účinnosti 

47,53 % při zátěži 3 A. Při otáčkách 1000 min
-1

 byl zjištěn nejvyšší elektrický výkon 6,28 W 

při zatížení proudem 4 A, a nejvyšší elektrická účinnost 39,63 % při zatížení proudem 1 A. 

Nejvyšších hodnot obou veličin tedy bylo dosaženo při nejvyšších analyzovaných otáčkách. 

Po realizaci všech výše uvedených měření vyvstává mnoho otázek. Tou nejdůležitější je, zda 

má smysl se problematikou využití membránových parních motorů při výrobě elektrické energie 

a tepla dále zabývat. V tuto chvíli se na tuto otázku nedá jednoznačně odpovědět. Je potřeba 

výzkumu této technologie věnovat ještě čas a energii. V každém případě by bylo nutné v souladu 

s kapitolou 6 zlepšit konstrukci parního motoru a tím zvýšit mechanickou účinnost. Aby bylo 
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dosaženo potřebných otáček, bude zřejmě nutné soustrojí zpřevodovat tak, aby se docílilo vyšších 

otáček BLDC generátoru. To však bude znamenat větší zátěž pro samotný parní motor. Dále by 

bylo výhodné opatřit generátor kompenzací jalového výkonu. Co se týče problematiky membrány 

motoru. Nebylo ověřeno, zda EPDM fólie vydrží dlouhodobý chod s párou. Bylo by nutné 

provést delší měření s párou. 
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