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ABSTRAKT 

Kogenerace neboli kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) využívá vzniklé 

teplo při výrobě elektrické energie na pokrytí potřeb tepla. V poslední době se uplatňují 

kogenerační jednotky malého výkonu používané pro účely vytápění jednotlivých budov a krytí 

potřeby tepla menších průmyslových podniků.  

Teoretická část bakalářské práce je zaměřena především na objasnění principu kogenerační 

výroby a uvedení základních výhod a důležitých ukazatelů kogenerační výroby. V práci je dále 

uveden stručný přehled kogeneračních zařízení podle typu pohonné jednotky. Čtvrtá kapitola je 

věnována stručnému popisu výměníku. V páté kapitole jsou uvedeny základní tepelné procesy a 

možnosti sdílení tepla. V šesté kapitole je popsán model tepelného okruhu a jsou zde zpracovány 

průběhy vypočtených veličin. Tepelný okruh je složen z kogenerační jednotky, zásobníku 

pro předehřev teplé užitkové vody, akumulační nádrže a tepelného výměníku, který dodává teplo 

do ústředního topení. 

Cílem bakalářské práce je zpracovat jednoduchý model tepelného okruhu kogenerační 

jednotky v simulačním programu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  kombinovaná výroba; kogenerační jednotka; výroba tepelné energie; 

výměník tepla; sdílení tepla; tepelné procesy; tepelný okruh; 

akumulační nádrž 
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ABSTRACT 

Cogeneration (also combined heat and power, CHP) uses a heat produced together with 

electricity for coverage of heat demand. Cogeneration units of low power are recently used for 

purpose of heating individual buildings and coverage of heat demand of small-scale industrial 

enterprises. 

The theoretical part of this Bachelor thesis is focused on explanation of principle of 

cogeneration production and there are basic advantages and important indicators of cogeneration 

production. There is brief summary of cogeneration devices according to type of drive unit. The 

fourth chapter is devoted to short description of heat exchanger. The fifth chapter includes 

description of elemental thermal processes and possibility of heat transfer. There is a description 

of model of heat cycle and graphs of calculated quantities in the sixth chapter. Heat cycle 

includes cogeneration unit, tank for preheating hot service water, storage tank and heat 

exchanger, which supplies the heat to the central heating system. 

The object of Bachelor thesis is creating simple model of cogeneration unit heat cycle in 

simulation program. 

 

KEY WORDS:  combined production; cogeneration unit; heat energy production; heat 

exchanger; heat transfer; heat processes; heat cycle; storage tank 
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1 ÚVOD 
Elektrická energie je v současné době pro chod naší společnosti nepostradatelná. Její výroba 

neustále roste (viz. Obr. 1). Veškerá naše činnost probíhá na jejím základě nebo alespoň za jejího 

přispění. Proto ji také považujeme za samozřejmost. Elektrická energie je vyráběna v různých 

typech elektráren (uhelné, jaderné, vodní, větrné a další). Jako palivo se v elektrárnách využívá 

většinou neobnovitelných zdrojů energie, které jsou reprezentovány především fosilními palivy. 

Zásoby fosilních paliv (černé a hnědé uhlí, zemní plyn a další) jsou omezené, proto je kladen 

důraz na jejich efektivní využití. 

Tato práce se zabývá kogenerací, jednou z možností výroby elektrické a tepelné energie, kde 

se využívá tzv. odpadní teplo, které je u klasických typů elektráren (kondenzační elektrárny) 

odváděno do okolí bez jakéhokoli dalšího využití. Tento způsob kombinované výroby elektrické 

a tepelné energie dosahuje vysoké celkové účinnosti, kdy je využito asi 90% energie obsažené 

v palivu na výrobu elektrické energie a tepla. Výhoda kogenerace spočívá nejen v úspoře paliva, 

ale také ve výrazném snížení velikosti škodlivých emisí. Kombinované výrobny elektrické 

energie a tepla neboli teplárny jsou velice účinným řešením centralizovaného zásobování teplem. 

Výkon tepláren se pohybuje v řádech stovek MWe. V poslední době nachází uplatnění 

kogenerační jednotky s výkonem od 0,01 do 2 MWe, používané pro účely vytápění jednotlivých 

budov a krytí potřeby tepla menších průmyslových podniků. 

Tématem této práce bude popis nejpoužívanějších typů kogeneračních zařízení, jejich 

základní vlastnosti, výhody a nevýhody jejich použití v kogeneraci. V další části budou uvedeny 

základní způsoby sdílení tepla a zpracován přehled základních tepelných procesů při modelování 

dynamických soustav. 

Hlavním cílem této práce bude zpracování a popis jednoduchého počítačového modelu 

tepelného okruhu kogenerační jednotky se spalovacím motorem s tepelným výkonem 47kWt 

v programu Matlab Simulink. 

 

Obr. 1: Výroba elektřiny v letech 1993 až 2004 [8] 
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2  VÝROBA ELEKTRICKÉ A TEPELNÉ ENERGIE 
Elektrická energie je považována za nejušlechtilejší formu energie. Elektrickou energii 

můžeme přenášet na poměrně velké vzdálenosti a dále všestranně využívat. Například ji můžeme 

přeměňovat na jiné formy energie (tepelnou, mechanickou, apod.). Další specifickou vlastností 

elektrické energie je neskladnost, proto je prakticky spotřebována v okamžiku, kdy byla 

vyrobena. Výrobu elektrické energie musíme v každé chvíli přizpůsobit její spotřebě. [7] 

Výroba elektrické energie se převážně provádí v kondenzačních elektrárnách přeměnou 

chemicky utajené tepelné energie uvolněné z primárních energetických zdrojů na mechanickou 

energii parní turbíny, jenž pohání generátor. Tento proces je na první pohled jednoduchý, ale 

může být uskutečněn ve složitých a drahých zařízeních jen s určitou účinností. Kondenzační 

elektrárny, které se podílí na světové výrobě elektrické energie přibližně z 80%, dosahují celkové 

účinnosti okolo 30%. Zbývajících asi 70% uvolněné energie z uhlí je odvedeno do chladících 

věží a zde se odvádí do okolí elektrárny. V paroplynové elektrárně, která je kombinací spalovací 

turbíny a parního oběhu s kondenzační turbínou, účinnost dosahuje hodnoty od 50 do 55%. [1] 

Tepelná energie je méně hodnotnou energií, její použití je omezené a přeměna na jiný druh 

energie technicky obtížná. V porovnání s výrobou elektrické energie je výroba tepelné energie 

z primárních energetických zdrojů jednoduchá a levná, zejména v teplotně nízkopotenciální 

podobě teplé vody. Plynové kotle na ohřev teplé užitkové vody dosahují účinnosti 90% a vyšší. 

Především z ekonomických důvodů je investory preferován tento způsob zabezpečení potřeby 

tepla. [1] 

Množství jakékoli energie udává měrová jednotka Joule (J). V soustavě SI patří Joule mezi 

odvozené jednotky, jehož rozměr je [kg m
2

s
-2

]. Pro vyjádření množství tepelné energie (tepla) 

používáme jednotku Joule (J) nebo jeho násobky kJ, MJ, GJ a pro vyjádření množství elektrické 

energie se používají odvozené jednotky kilowatthodiny (kWh), popřípadě MWh. Ve vzorci 2.1 je 

uveden přepočet mezi jednotkou kWh a J. Pro označení používáme symbol Q pro sdělené teplo a 

symbol E pro elektrickou energii. Elektrický a mechanický výkon (tok energie za jednotku času) 

se značí symbolem P a tepelný tok za jednotku času se značí buď Φ nebo P. Pro vyjádření toku 

energie za jednotku času (výkonu) se v obou případech používá jednotka Watt (W) nebo její 

násobky kW, MW. Protože se jedná o rozdílné druhy energií, značí se jednotky elektrického 

výkonu kWe a jednotky tepelného výkonu kWt. [1] 

                                    2.1 
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3 KOGENERACE 
Pojem kogenerace je u nás známý jako teplárenská výroba. Kogenerace je vyjádření  

pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (KVET). Princip kogenerace spočívá  

ve využití vysokopotenciální tepelné energie k vykonání práce na výrobu elektrické energie a 

poté pracovní látka o nižší teplotě je využita na pokrytí potřeb tepla. [1] 

Výhoda použití kogenerační výroby spočívá ve snížení spotřeby primárních energetických 

zdrojů (PEZ) ve srovnání s  oddělenou výrobou elektrické energie a tepla. S tím souvisí také 

snížení škodlivých emisí, které vznikají při spalování PEZ. Celková účinnost při kogenerační 

výrobě je vysoká a dosahuje hodnot mezi 80 – 90 %. Na Obr. 2 je znázorněna úspora paliva a 

porovnání účinnosti oddělené a kogenerační výroby. 

Použití kogeneračních jednotek malého výkonu jako decentralizovaného zdroje energie 

přináší výhodu v minimalizaci nákladů na rozvod tepelné energie. Teplo vyrobené v kogenerační 

jednotce je využito k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo k přípravě 

technologického tepla. 

 

Obr. 2: Porovnání účinnosti oddělené a kogenerační výroby [9] 
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3.1 Teplárenský modul a teplárenský součinitel 

Teplárenský modul a teplárenský součinitel jsou dva z důležitých ukazatelů kogeneračních 

zařízení. Teplárenský modul nám udává velikost úspory paliva a na teplárenský součinitel je 

kogenerační zařízení dimenzováno tak, aby bylo dosaženo jeho maximální využití. 

Pro výrobu elektrické energie E v kondenzační elektrárně při účinnosti ηel je potřeba 

množství energie v palivu Qel podle vztahu 3.1. [1] 

    
 

   
 3.1 

Pro výrobu tepelné energie Q ve výtopně při účinnosti ηvýt je potřeba množství energie 

v palivu Qvýt podle vztahu 3.2. [1] 

     
 

    
 3.2 

Při kombinované výrobě elektrické energie E a tepla Q je zapotřebí množství energie 

v palivu Qkj podle vztahu 3.3, kde ηkj je účinnost kogenerační jednotky. [1]  

    
   

   
 3.3 

Pomocí vztahů 3.1, 3.2 a 3.3 můžeme vypočítat úsporu tepla z paliva Qu při kombinované 

výrobě elektrické energie a tepla. [1] 

   
 

   
 

 

    
 
   

   
   3.4 

Zavedeme-li předpoklad, že účinnost výtopny a kogenerační jednotky je rovna (ηvýt = ηkj), tak 

vztah 3.4 můžeme upravit do tvaru 3.5. [1] 

  
 

 
 

 
  

 

   
 

 

   
     3.5 

Ve vztahu 3.5 je podíl vyrobené elektrické energie a tepla v kogenerační jednotce, který je 

velmi důležitým ukazatelem kogeneračního zařízení. Pro tento parametr je udáván termín 

teplárenský modul nebo také modul teplárenské výroby elektřiny a je značen symbolem e. Jeho 

velikost závisí na typu a provedení kogenerační jednotky. [1] 

  
 

 
 3.6 

Relativní úspora tepla vztažená k jednotce tepla dodaného kogenerační jednotkou je 

vyjádřena ve vztahu 3.7, z čehož vyplývá, že úspora tepla z primárních energetických zdrojů je 

přímo úměrná teplárenskému modulu. Toto platí pouze v případě, když je účinnost výtopny rovna 

účinnosti kogenerační jednotky. [1] 

  
 

    
 

   
 

 

   
  3.7 
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Při dimenzování kogenerační jednotky se hledí především na potřebu tepla. Je požadováno, 

aby byla kogenerační jednotka co nejdéle v chodu z důvodu co nejlepšího ekonomického využití. 

Klademe důraz na co největší roční dobu využití jmenovitého výkonu jednotky. Proto se 

kogenerační zařízení dimenzuje jen na část maximální potřeby tepla. Definuje se další důležitý 

ukazatel, tzv. teplárenský součinitel, což je podíl tepla dodávaného kogenerační jednotkou Q a 

maximální spotřeby tepla Qmax a značí se symbolem α. [1] 

  
 

    
 3.8 

 Teplárenský součinitel se volí menší než 1 kvůli optimálnímu využití kogenerační jednotky.  

3.2 Rozdělení a typy kogeneračních jednotek 

Základní části každého kogeneračního zdroje jsou: motor (pohonná jednotka), elektrický 

alternátor, kotel nebo výměník tepla, řídící a kontrolní systém. 

Kogenerační jednotky můžeme dělit podle: 

- Typu pohonné jednotky 

- Použitého paliva 

- Maximálního dosažitelného výkonu 

Nejčastějšími typy pohonných jednotek v kogeneračních jednotkách jsou: 

- Parní turbíny 

- Spalovací turbíny 

- Spalovací motory 

- Paroplynová zařízení 

Typy pohonných jednotek jsou neustále ve vývoji, proto na trh přicházejí nové druhy 

(například Stirlingovy motory, mikroturbíny a další). 

Pro kogenerační jednotky mohou být použity různé druhy paliv. Bioplyn, zemní plyn a olej 

se používají u kogeneračních jednotek malého výkonu. Teplárny s parními turbínami mohou 

spalovat v kotli libovolná paliva zahrnující plyn, mazut, uhlí, biomasu a další. Jejich kotle jsou 

přizpůsobeny k tomu, aby mohly spalovat i kombinovaná paliva. 

Podle maximálního dosažitelného výkonu se kogenerační jednotky dělí [14]: 

- Mikro-kogenerace do výkonu 50kWe 

- Mini-kogenerace do výkonu 500kWe 

- Kogenerace malého výkonu do 1MWe 

- Kogenerace středního výkonu do 50MWe 

- Kogenerace velkého výkonu nad 50MWe 

V Tab. 1 jsou uvedeny základní vlastnosti kogeneračních jednotek podle typu pohonné 

jednotky. 
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Tab. 1: Přehled charakteristických vlastností základních druhů kogeneračních jednotek [1] 

Pohonná používané  rozsah modul elektrická celková forma 

jednotka palivo výkonů teplárenské účinnost účinnost tepla 

    (MWe) výroby       

      elektřiny       

Odběrová libovolné 5 - 300 0,2 - 0,4 10 -30% 78-88% NT pára 

parní       

 

  horká voda 

turbína             

Protitlaková libovolné 0,1 - 100 0,1 - 0,4 7 - 20% 75 - 88% NT pára 

parní       

 

  horká voda 

turbína             

Spalovací zemní plyn 10 - 250 0,4 - 1,2 25 -48% 75 - 90% teplá voda 

turbína lehký topný     

 

  horká voda 

  olej, bioplyn     

 

  pára NT, VT 

  produkty     

 

    

  zplyňování           

Paroplynové zemní plyn 10 - 400 0,8 - 2,0 35 - 60% 85 - 90% teplá voda 

zařízení lehký topný     

 

  horká voda 

  olej, bioplyn     

 

  pára NT, VT 

  produkty     

 

    

  zplyňování           

Spalovací zemní plyn 0,01 - 10 0,5 - 1,1 25 - 45% 75 - 92% teplá voda 

motor lehký topný     

 

  horká voda 

  olej, bioplyn     

 

  pára NT 

  produkty     

 

    

  zplyňování           

Parní motor biopaliva 0,02 - 1 0,1 - 0,3 10 - 25% 70 - 80% teplá voda 

Stirlingův zemní plyn 0,001 - 0,03 0,3 - 0,7 20 - 40% 70 - 85% teplá voda 

motor biopaliva           

3.3 Popis kogeneračních zařízení podle typu pohonné jednotky 

3.3.1 Parní turbína 

Kogenerace s parními turbínami je určena především pro velké odběry tepla. Rozlišujeme 

dva typy parních turbín a jejich zapojení: 

- Parní turbína protitlaková (Obr. 3a) 

- Parní turbína kondenzační s odběrem páry pro dodávku tepla spotřebiteli (Obr. 3b) 

U zapojení protitlakových turbín je kondenzátor nahrazen spotřebiči tepla. Teoreticky se 

využívá veškeré teplo dodané v kotli páře, ale ve skutečnosti se celková účinnost pohybuje 

v rozmezí 75 – 88%, což je velmi příznivé na rozdíl od kondenzačních elektráren, kde účinnost 

dosahuje 30%. Veškerá pára po průchodu protitlakovou turbínou slouží dále k teplárenskému 

využití (pro technologické účely, pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění). Hlavní nevýhodou 

použití zapojení s protitlakovými turbínami je závislost výroby elektrické energie na odběru páry 

spotřebiči tepla. Z důvodu maximálního využití turbín se teplárenský součinitel α volí menší než 

jedna. [1] 
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Obr. 3: Základní schémata zapojení parních turbín [1] 

U kondenzačních odběrových turbín je pára vedena z výstupu turbíny do kondenzátoru. Pro 

dodávku tepla nelze tuto páru použít. Pára pro technologické nebo topné účely je odebírána ve 

vhodném místě expanze těchto turbín. Kondenzační odběrové turbíny mají kromě 

neregulovaných odběrů také jeden nebo dva odběry regulované. V případě, že pro pokrytí 

spotřeby páry nestačí regulovaný odběr, je dodávka páry zajištěna pomocí redukční stanice. 

Výhodou použití kondenzačních odběrových turbín je určitá nezávislost výroby elektrické 

energie na odběru tepelné energie. Kondenzační odběrová turbína může pracovat ve dvou 

režimech, buď jako kondenzační s odběrem páry, nebo jako protitlaková. [1] 

Výhody použití parních turbín v kogeneraci [1]: 

- Může být použito libovolné palivo 

- Vysoká celková účinnost 

- Velká životnost 

- Rozsah dosažitelných výkonů 

- Libovolná forma dodávaného tepla 

- Může být pokryto více požadavků na parametry dodávaného tepla 

Nevýhody použití parních turbín v kogeneraci [1]: 

- Velké investiční náklady 

- Malý poměr elektrického a tepelného výkonu 

- Pomalé najíždění a změna výkonu 

- Obtížná realizace automatizace provozu 
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3.3.2 Spalovací turbína 

Rozlišujeme dva základní okruhy spalovacích turbín. Spalovací turbínu s okruhem 

otevřeným a s okruhem uzavřeným. U uzavřeného okruhu nedochází k přímému styku pracovní 

látky a spalin.  

Používají se tyto dva typy spalovacích turbín: 

- Spalovací turbíny průmyslového typu 

- Spalovací turbíny odvozené z leteckých proudových motorů 

Princip práce spalovacích turbín spočívá v tom, že kompresorem nasátý vzduch se vhání 

společně s palivem pod určitým tlakem do spalovací komory. Tato vzniklá směs je ve spalovací 

komoře spalována za konstantního tlaku a dále je vedena do spalovací turbíny, kde expanduje a 

koná práci. Tepelná účinnost oběhu se spalovací turbínou je tím větší, čím je vyšší teplota spalin 

na výstupu ze spalovací komory (pohybuje se v rozmezí od 900°C do 1250°C). [1] 

Princip kogeneračního zapojení spalovací turbíny s otevřeným okruhem je uveden na Obr. 4. 

Instalace spalovacích turbín v kogeneračních zařízeních je výhodnější než instalace parních 

turbín, především z důvodů nižších investičních nákladů, méně zastavěné plochy. Teplota spalin 

na výstupu ze spalovací turbíny se pohybuje v rozmezí 450°C až 550°C, proto může být 

uskutečněna dodávka vysokopotenciálního tepla. Elektrická účinnost kogeneračních zařízení se 

spalovací turbínou dosahuje 25 až 48% a celková účinnost může dosáhnout až 90%, záleží na 

provedení a typu spalovací turbíny. [1] 

 

Obr. 4: Kogenerační zapojení spalovací turbíny [1] 

V poslední době se vyvíjejí tzv. mikroturbíny, které jsou v rozsahu výkonů od 25 do 250kW. 

Obsahují kompresor, spalovací komoru, regenerační výměník, turbínu a generátor. Jako palivo se 

používá především zemní plyn, ale také benzín nebo nafta. Dodávka tepla je uskutečněna ve 

formě horké nebo teplé vody. Mikroturbíny jsou vhodné pro použití v bytové nebo komunální 

sféře jako decentralizované zdroje pro pokrývání potřeby elektrické energie a tepla. Jejich 

elektrická účinnost se pohybuje v rozmezí 26 až 33%. Kogenerační jednotky s mikroturbínami 

dosahují relativně malých rozměrů a jejich skříně mají protihlukové provedení a tepelnou izolaci. 

[1] 
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Výhody použití spalovacích turbín v kogeneraci [1]: 

- Rychlé najíždění a změna výkonu 

- Možnost každodenního odstavování 

- Dodávka tepla ve všech požadovaných formách 

- Nízké investiční náklady (kompaktnost provedení a malé požadavky na zastavěnou 

plochu) 

- Malé požadavky na chladící vodu 

- Možnost automatizace provozu až k bezobslužnému provozu 

Nevýhody použití spalovacích turbín v kogeneraci [1]: 

- Potřeba kvalitního a čistého paliva 

- Při spalování plynu je potřeba zajistit jeho vysoký tlak 

- Vysoká hlučnost 

- Při nízkém zatížení horší účinnost 

- Nižší účinnost v porovnání se spalovacími motory 

3.3.3 Spalovací motor 

Pro kogenerační účely se používají pístové motory s vnitřním spalováním. Tyto motory jsou 

odvozeny od klasických spalovacích motorů vozidlových, trakčních nebo lodních. Jedná se o 

motor, kde se chemická energie vázaná v palivu přemění na mechanickou energii ve formě 

otáčivého pohybu hnací hřídele. Spalovací motory dělíme podle způsobu zapálení směsi vzduchu 

a paliva ve válci: 

- Vznětové spalovací motory 

- Zážehové spalovací motory 

Vznětový motor, běžně nazývaný jako Dieselův motor, pracuje obvykle jako čtyřdobý 

spalovací motor nebo jako dvoudobý spalovací motor (lodní motor). U vznětových motorů 

dochází k zapálení paliva ve válci samovznícením při vstřiku do horkého stlačeného vzduchu. 

Účinnost na hřídeli těchto motorů se pohybuje v rozmezí 35 až 45% a může dosahovat výkonů až 

25MW. [1] 

U zážehových motorů dochází k zapalování směsi paliva a vzduchu elektrickou jiskrou. 

Účinnost na hřídeli těchto motorů se pohybuje v rozmezí 27 až 43% a výkonové rozpětí je nižší 

než u vznětových motorů. [1] 

Při použití spalovacích motorů pro kogeneraci je nutné provést rekonstrukci palivového 

systému a spalovacího prostoru, tato rekonstrukce lze provést jak u vznětových tak u zážehových 

motorů. Spalovací motory musí být provedeny ve speciálním uložení, které absorbuje vzniklé 

vibrace, protože při provozu vznikají nevyvážené síly. Dalším problémem je hluk 

(nízkofrekvenční složky), proto musí být motory provedeny s protihlukovou kapotou, především 

při instalaci kogenerační jednotky v obytných budovách a rodinných domech. Nevýhodou 

kogeneračních jednotek se spalovacími motory je vyšší požadavek na údržbu a s tím související 

častější odstavování z provozu, protože spalovací motory obsahují součásti s posuvným pohybem 

v oblasti vysokých teplot. Tyto součásti jsou opotřebovávány mnohem více než u strojů 

rotačních. [1] 
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Principem kogeneračních jednotek se spalovacími motory je využití odpadního tepla 

odvedeného z motoru, který pohání elektrický generátor. Jedná se o teplo chlazení motoru (blok 

válců a hlava motoru), chlazení mazacího oleje a o teplo výfukových plynů. Chlazení oleje je 

provedeno pomocí vodního chladícího okruhu, z něhož je teplo odváděno topnou vodou, jejíž 

teplota je v rozmezí 80 až 110°C. Výfukové spaliny s teplotou 400 až 540°C jsou odváděny do 

výměníku tepla spaliny/topná voda. Topnou vodu v tomto výměníku lze ohřát na teplotu vyšší 

než 110°C nebo vyrábět páru. Nejvýhodnější využití odpadního tepla je ohřev topné vody na 

teplotu 90°C. Na Obr. 5 je uveden princip zapojení spalovacích motorů pro kogenerační účely, 

kde je dodávka tepla zajištěna ve formě teplé nebo horké vody. [1] 

 

Obr. 5: Zapojení spalovacích motorů - dodávka tepla ve formě teplé nebo horké vody [1] 

 

Obr. 6: Toky energií u kogenerační jednotky se spalovacím motorem [5] 
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Na Obr. 6 je uveden tok energií ve spalovacím motoru, na jehož základě jsou definovány 

účinnosti 3.9, 3.10 a 3.11 kogenerační jednotky se spalovacím motorem, které uvádí jejich 

dodavatelé. [5] 

Elektrická účinnost ηel: 

    
 

    
 3.9 

Tepelná účinnost ηt: 

   
       
    

 3.10 

Celková tepelná účinnost ηtc: 

    
         

    
 3.11 

 

Obr. 7: Kogenerační jednotka se spalovacím motorem GE Jenbacher (250kWe) [10] 

 

Obr. 8: Kogenerační jednotka se spalovacím motorem Tedom Cento T80 (76kWe) [9] 

 

Obr. 9: Kogenerační jednotka se spalovacím motorem Vitoblock 200 EM-50/81 (50kWe) [11] 
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4 VÝMĚNÍK TEPLA 
Jedná se o zařízení, v němž dochází k předání tepla z jednoho druhu média na druhý nebo  

se tepelná výměna uskutečňuje smísením obou médií. Výměník je každé zařízení, kde dochází 

k výměně tepla mezi dvěma prostředími. Výměníky můžeme dělit podle několika kritérií.  

Dělení podle pracovního pochodu [6]: 

- Rekuperační výměník (prostory, jimiž proudí teplejší nebo chladnější tekutina, jsou 

odděleny stěnou nebo stěnami) 

- Regenerační výměník (podél jednoho povrchu proudí střídavě teplejší nebo chladnější 

tekutina) 

- Směšovací výměník (pracovní média se mísí, teplo je sdíleno bezprostředním kontaktem) 

Dělení podle směru vzájemného proudění [6]: 

- Souproud (průběh teplot a směr proudění médií na Obr. 10a) 

- Protiproud (průběh teplot a směr proudění médií na Obr. 10b) 

- Křížový proud 

 

Obr. 10: Průběh teplot a směr proudů médií ve výměníku 

Dělení podle typu použitých médií: 

- Voda – voda 

- Voda – plyn 

- Plyn – plyn 

- Jiné 

Dělení podle typu provedení: 

- Deskový výměník 

- Trubkový výměník 

- Spirálový výměník 
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Požadavky kladené na výměník tepla jsou co nejmenší cena a rozměry, ale naopak co 

nejvyšší spolehlivost provozu. Požadavky, které klademe na pracovní média, jsou co nejnižší 

cena a viskozita a naopak co nejvyšší měrná tepelná kapacita a součinitel tepelné vodivosti. 

Při zásobování teplem se používá především deskový výměník, jehož výhody jsou nízké 

rozměry a hmotnost, intenzivní přestup tepla, vysoká účinnost (asi 99%) a možnost velice 

přesného dimenzování (při použití rozebíratelného výměníku). Nevýhodou deskových výměníků 

je náročná technologie výroby a s tím související vysoká pořizovací cena [4]. 

Deskový výměník tepla je složen ze sady za sebou seřazených teplosměnných desek, které 

jsou zavěšeny v rámu k vrcholové nosné tyči a staženy pomocí šroubů mezi pevnou a přítlačnou 

deskou. Každá deska je opatřena těsněním, čímž je vytvořen systém dvou oddělených kanálů pro 

protiproudý průtok dvou médií. Na Obr. 11 a Obr. 12 jsou uvedeny příklady deskových 

výměníků, které jsou k dispozici na trhu [4]. 

Výpočet výměníků se provádí pomocí rovnice tepelné bilance 4.1 a rovnice sdílení tepla 4.2: 

                                      4.1 

Kde q je hmotnostní průtok [kg s
-1

], c je měrná tepelná kapacita [J kg
-1

K
-1

], T je teplota [K].  

          4.2 

Kde k je střední hodnota součinitele průchodu tepla stěnou výměníku [W m
-2

K
-1

], S je 

velikost teplosměnné plochy [m
2
] a ΔTm je střední rozdíl teplot obou tekutin pro celou 

teplosměnnou plochu [K], který lze vyjádřit vztahem 4.3. [6] 

    
       

  
   
   

 
4.3 

Kde pro protiproudý výměník je ΔT1= T1I–T2II a ΔT2= T2I–T1II. 

 

Obr. 11:Deskový výměník tepla Logtherm rhc 150 [12] 

 

Obr. 12: Deskový výměník tepla Cipriani P400+ [13] 
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5 TEPELNÉ PROCESY A SDÍLENÍ TEPLA 
Při modelování tepelných soustav vycházíme ze zákonů termomechaniky. Termodynamika je 

část termomechaniky, která se zabývá přeměnou tepelné energie v jiné druhy energií, sdílením 

tepla a změnou vlastností látek vlivem přivedeného nebo odvedeného tepla. 

Teplo Q je druh energie a množství přivedeného nebo odvedeného tepla látce o hmotnosti m 

a rozdílu tepla ΔT je určeno rovnicí: 

         5.1 

Kde měrná tepelná kapacita c udává množství tepla, které je nutno přivést látce o hmotnosti 

1kg, aby se ohřála o 1K (1°C). Rozměr měrné tepelné kapacity je [J kg
-1

K
-1

]. Velikost měrné 

tepelné kapacity není konstantní, ale je mírně závislá na teplotě látky. [2] 

První zákon termodynamiky popisuje princip sdílení tepla a je zvláštním případem zákona 

zachování energie pro uzavřenou termomechanickou soustavu, kdy nedochází k výměně 

hmotnosti s okolím. Podle prvního zákona termodynamiky je možné změnu vnitřní energie ΔU 

termodynamické soustavy provést přivedením (odvedením) tepla Q nebo vykonáním práce A. 

Matematický zápis prvního zákonu termodynamiky je [2]: 

       5.2 

Druhý zákon termodynamiky udává, jakým směrem probíhají tepelné děje 

v termodynamické soustavě. Podle druhého zákona termodynamiky teplo nemůže samovolně 

přecházet z tělesa o teplotě nižší na těleso o teplotě vyšší. [2] 

Rozlišujeme tři způsoby sdílení tepla [3]: 

1. Vedením (kondukcí), při němž se teplo šíří pouze v důsledku tepelného pohybu částic 

hmoty (molekul, atomů a volných elektronů). 

2. Prouděním (konvekcí), při němž se teplo šíří účinkem tepelné vodivosti a 

bezprostředního směšování molárních částí prostředí z jedné oblasti prostoru do druhé 

(například nastává v pohybujících se kapalinách nebo plynech). 

3. Sáláním (radiací), při němž se teplo přenáší z jednoho tělesa na druhé účinkem 

elektromagnetického vlnění mezilehlým prostředím, jímž může tepelné záření procházet. 

Může se šířit vakuem na rozdíl od předcházejících způsobů sdílení tepla. 

5.1 Sdílení tepla vedením 

Základem teorie vedení tepla je Fourierův zákon: 

  

  
              5.3 

Kde Φ je tepelný tok [W], λ je měrná tepelná vodivost [W m
-1

K
-1

], S je plocha kolmá ke 

směru tepelného toku [m
2
] a -gradT je teplotní gradient [K m

-1
], který je záporný, jelikož teplota 

ve směru toku klesá. [2] 

Vedení tepla jednoduchou rovinnou stěnou neproměnného průřezu S a tloušťkou δ je 

popsáno rovnicí: 

  

  
 
 

 
           5.4 
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5.2 Sdílení tepla prouděním 

Teplo se sdílí pohybem makroskopických částic látky a to pouze u kapalin a plynů. V praxi 

se nejčastěji vyskytuje přestup tepla ze stěny do tekutiny nebo naopak. Tepelný tok lze vyjádřit 

vztahem: 

  

  
               5.5 

Kde α je součinitel přestupu tepla [W m
-2

K
-1

], S je plocha kolmá ke směru tepelného toku 

[m
2
]. Pokud má kapalina teplotu T1 a přiléhající stěna teplotu T2, pak výše uvedený vztah udává 

množství tepla, které projde z kapaliny do stěny za jednotku času. [2] 

Prostup tepla stěnou složenou z přiléhajících vrstev, které jsou omývány z obou stran 

kapalinou, lze popsat vztahem: 

  

  
                5.6 

Kde T1 a T2 jsou teploty teplejší a chladnější kapaliny a ks je součinitel prostupu tepla 

rovinnou stěnou, který se dá vyjádřit vztahem: 

   
 

 
  

  
  
  

 
    

 
  

 
5.7 

Kde α1 a α2 jsou součinitelé přestupu tepla teplejší a chladnější strany stěny, δi je tloušťka i-té 

vrstvy stěny a λi je měrná tepelná vodivost i-té vrstvy stěny. [2] 

5.3 Sdílení tepla sáláním 

Velikost energie za jednotku času, která je tělesem vyzářená do okolí, lze vyjádřit vzorcem: 

         5.8 

Kde T je absolutní teplota tělesa [K], S je plocha tělesa [m
2
] a σ je Stefan-Boltzmanova 

konstanta sálání [W m
-2

K
-4

]. [2] 

5.4 Tepelný tok proudu kapaliny 

Tepelný tok proudu kapaliny lze vyjádřit vztahem: 

        5.9 

Kde c je měrná tepelná kapacita [J kg
-1

K
-1

], q je hmotnostní průtok [kg s
-1

] a T je absolutní 

teplota tělesa [K]. [2] 

5.5 Akumulace tepla 

Akumulace tepla probíhá ve všech tělesech podle vztahu: 

  

  
         

  

  
 5.10 

Kde ρ je hustota látky [kg m
-3

] a V je objem látky [m
3
], ve které se akumuluje teplo, c je 

měrná tepelná kapacita [J kg
-1

K
-1

] a t je čas. Veličina Φ představuje velikost akumulovaného 

tepla za jednotku času. [2] 
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6 POČÍTAČOVÝ MODEL TEPELNÉHO OKRUHU 

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY 
Schéma tepelného okruhu (viz. Obr. 13) se skládá z kogenerační jednotky, která má tepelný 

výkon 47kWt, z předehřevu TUV (1000dm
3
), akumulační nádrže (5000dm

3
) a výměníku  

s výkonem 47kWt, který dodává teplo do ústředního topení. Zapínání předehřevu bude provedeno 

dvojcestným ventilem se servopohonem. Regulace má za účel vyrovnávat teplotu vstupující vody 

do kogenerační jednotky, aby byl na kogenerační jednotce zajištěn tepelný spád okolo 20°C. 

Výstupní teplota a průtok z kogenerační jednotky charakterizují tepelný tok z ní vystupující. 

Ten je veden do regulace, kam je také přiveden tepelný tok z akumulační nádrže, který by měl 

být vstupním tepelným tokem do kogenerační jednotky. Je potřeba zajistit, aby vstupní teplota 

vody do kogenerační jednotky byla v rozmezí 50-70°C. Při spuštění kogenerační jednotky je 

teplota vody v akumulační nádrži nízká, proto dochází k mísení teplé vody z kogenerační 

jednotky (70-90°C) a vody z akumulační nádrže. Tím je dosažena požadovaná teplota vody  

na vstupu kogenerační jednotky, ale sníží se průtok ve zbývajícím tepelném okruhu.   

Kogenerační jednotka je dále napojena na předehřev teplé užitkové vody, kde regulovaný 

tepelný tok z kogenerační jednotky předává teplo prouděním do zásobníku TUV. Tímto dějem se 

sníží teplota vody z kogenerační jednotky a ta je dále vedena do akumulační nádrže. Při dosažení 

určité teploty v zásobníku TUV se dvojcestný ventil se servopohonem uzavře a bude otevřen 

ventil na ochozu ohřevu teplé vody, pak bude voda z kogenerační jednotky proudit přímo do 

akumulační nádrže. Teplo dodané do předehřevu TUV bude měřeno. 

Na akumulační nádrž je napojen výměník systému vytápění. Teplo dodané do vytápění bude 

měřeno. 

Jakmile teplota v akumulační nádrži dosáhne maxima a není již možné doplnění dalšího tepla 

(zásobník TUV a UT), dojde k odstavení kogenerační jednotky z provozu. 

Schéma tepelného okruhu kogenerační jednotky v programu Matlab Simulink je znázorněno 

na Obr. 14. Délka simulace je nastavena na 86400 s, což odpovídá 1 dni. 

Výpočty teplot v různých elementech tepelného schématu jsou provedeny podle principu 

přenosu tepla prouděním při mísení tekutin a platí rovnice tepelné bilance:   

   

 

       
  

  
  6.1 

Kde    jsou tepelné toky vstupující do elementu (přiváděné a odváděné teplo) a výraz na 

pravé straně rovnice představuje tepelnou kapacitu objemu V daného elementu. 

Ve vytvořeném modelu v programu Matlab Simulink je z důvodu přehlednosti teplota 

značena T a jednotkou jsou stupně Celsia (°C). Tohoto značení je využito také v následujících 

matematických rovnicích, energetických bilancích a časových průbězích. 
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Obr. 13: Schéma tepelného okruhu kogenerační jednotky 
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Obr. 14: Model tepelného okruhu kogenerační jednotky v programu Matlab Simulink 
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6.1 Kogenerační jednotka 

Zjednodušující předpoklady: 

- Teplota v celém objemu kogenerační jednotky je stejná (dokonalé míchání) 

- Výkon kogenerační jednotky se mění skokově (zapnuto P = 47kWt, vypnuto P = 0kWt) 

- Neuvažujeme tepelnou kapacitu stěny kogenerační jednotky 

Rovnice energetické bilance (schéma Obr. 15): 

        
   
  

             6.2 

                    6.3 

                    6.4 

                 6.5 

                         6.6 

Kde Φ1 je tepelný tok vstupující do kogenerační jednotky, Φ2 je tepelný tok vystupující z 

kogenerační jednotky, Pc je celkový výkon, který udává součet jmenovitého výkonu kogenerační 

jednotky a výkonu na pokrytí ztrát, Φz je tepelný tok ztrát. 

 

Obr. 15: Tepelný model kogenerační jednotky 
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Zde je zadán jmenovitý hmotnostní průtok kogenerační jednotky qn=0,6 kg/s a jmenovitý 

tepelný výkon kogenerační jednotky Pn=47kWt a pomocí integrátoru se vypočítá vyrobené teplo 

za celou simulaci. 

Kogenerační jednotka dosahuje určitých tepelných ztrát, které zahrnuje tepelný tok Φz, 

zvýrazněný ve schématu červenou barvou. Ztráty jsou dány prostupem tepla. Skj je teplosměnná 

plocha kogenerační jednotky a kkj je součinitel prostupu tepla rovinnou stěnou. Ztráty jsou závislé 

na teplotě vody v kogenerační jednotce a na teplotě okolí. Teplota okolí byla zvolena 20°C a s 

časem se její hodnota nemění. 

Vstupní tepelný tok Φ1 je přiveden z regulace a jeho teplota T1 je dána mísením toků 

v regulaci. Regulace zajistí hodnotu vstupní teploty od 50-70°C. V simulačním modelu je její 

hodnota nastavena na 65°C. 

Na vstupní blok AN je přiveden signál z akumulační nádrže, který udává, kdy má dojít 

k odstavení kogenerační jednotky z provozu. Hodnoty tohoto signálu mohou být 0 a 1.  

Když hodnota se rovná 1, tak je kogenerační jednotka v provozu.  

Když hodnota se rovná 0, tak je kogenerační jednotka odstavena z provozu.  

Vzájemné vynásobení bloků AN a Pn (qn) udává výkon kogenerační jednotky P(t) (výstupní 

průtok qn(t) z kogenerační nádrže). Nabývá hodnoty 0 nebo jmenovitého výkonu (průtoku). 

 

Obr. 16: Časové průběhy vypočtených veličin v kogenerační jednotce 
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6.2 Akumulační nádrž 

Akumulační nádrž má tvar válce, její výška v byla zvolena a poloměr byl vypočítán tak, aby 

celkový objem byl 5m
3
. V akumulační nádrži není konstantní teplota v celém jejím objemu, ale 

dochází zde k rozložení teplot, proto je nádrž rozdělena na 6 stejných elementů, každý o stejných 

rozměrech a objemu. Všechny tepelné toky v akumulační nádrži jsou znázorněny na Obr. 17. 

Rovnice energetické bilance x-tého elementu (schéma Obr. 18): 

        
   
  

    

 

 6.7 

                                                      
 

 6.8 

 

Obr. 17: Tepelné toky v akumulační nádrži 

Do každého elementu akumulační nádrže vstupuje tok     a vystupuje tok     , který je dán 

hmotnostním průtokem qs vstupujícím do akumulační nádrže, teplotou Tx-1 (předchozího 

elementu AN) a teplotou Tx (daného elementu AN): 

                       6.9 

                      6.10 

Toky        ,      
 ,        ,       představují vnitřní tok v akumulační nádrži, který vzniká 

z důvodu mísení vody. Vnitřní průtok qan je závislý především na velikosti průtoku v akumulační 

nádrži qs. Byla zvolena závislost vnitřního průtoku:  

                             6.11 

Kde qv_1 je průtok mezi akumulační nádrží a tepelným výměníkem. 
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Toky        ,      
 jsou toky společné s daným elementem AN a horním (předchozím) 

elementem AN: 

                             6.12 

                            6.13 

Toky        ,      
 jsou toky společné s daným elementem AN a dolním (následujícím) 

elementem AN: 

                             6.14 

                            6.15 

Tok tepelných ztrát   : 

                         6.16 

Toky        ,       vznikají při zapnutí odběru tepla do tepelného výměníku: 

                           6.17 

                          6.18 

 

Obr. 18: Tepelný model elementu akumulační nádrže 
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Do akumulační nádrže je odváděno teplo Φ5, které je rovno tepelnému toku z kogenerační 

jednotky Φ3a nebo tepelnému toku Φ4, pokud je zapnut předehřev TUV. Z akumulační nádrže je 

odváděn tepelný tok Φ6 do regulace a dále do kogenerační jednotky. Velikost akumulovaného 

tepla určuje rozdíl toku přivedeného a odvedeného. Na akumulační nádrž je připojeno ústřední 

topení s tepelnými toky Φv_11 a Φv_12, jehož bloky jsou ve schématu zvýrazněny zelenou barvou. 

Akumulační nádrž dosahuje určitých tepelných ztrát, které zahrnuje tepelný tok Φz, 

zvýrazněný ve schématu červenou barvou. Ztráty jsou dány prostupem tepla. San je plocha 

elementu akumulační nádrže a kan je součinitel prostupu tepla rovinnou stěnou. Neuvažujeme 

tepelnou kapacitu stěny akumulační nádrže. Ztráty jsou závislé na teplotě vody v akumulační 

nádrži a na teplotě okolí. Teplota okolí byla zvolena 20°C a s časem se její hodnota nemění. 

V akumulační nádrži je termostat, jehož schéma je znázorněno na Obr. 19. Hodnoty bloku 

Relay jsou nastaveny tak, aby v případě, kdy teplota v nastaveném elementu akumulační nádrže 

Tx dosáhne hodnoty 70°C, byla kogenerační jednotka odstavena. Naopak při poklesu Tx  

na hodnotu 65°C bude kogenerační jednotka spuštěna. 

 

Obr. 19: Model termostatu v akumulační nádrži 

 

Obr. 20: Průběh teploty vody v akumulační nádrži a spouštění kogenerační jednotky  
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6.3 Předehřev teplé užitkové vody 

Zjednodušující předpoklady: 

- Teplota v celém objemu předehřevu TUV je stejná (dokonalé míchání) 

- Neuvažujeme tepelnou kapacitu stěny nádrže předehřevu TUV 

Rovnice energetické bilance (schéma Obr. 21): 

         
    
  

           6.19 

                                 6.20 

                            6.21 

                              6.22 

Kde Φpt je tepelný tok přestupu tepla (součinitel přestupu tepla α, velikost teplosměnné 

plochy Stuv, teplota vstupujícího tepelného toku z kogenerační jednotky T2 a teplota vody 

v zásobníku TUV Tuv). Hodnota součinitele přestupu tepla   je lineárně závislá na velikosti 

průtoku qs(t). Maximální hodnota součinitele   je nastavena na 130 W.m
-2

.K
-1

. 

Φz je tepelný tok ztrát v zásobníku TUV, ve schématu je zvýrazněn červenou barvou. 

Hodnota součinitele prostupu tepla ktuv je konstantní. Teplota okolí má hodnotu 20°C. 

Φo je tepelný tok odběru TUV (viz. Obr. 22), qo je průtok odběru TUV v čase proměnný, 

proto byly použity zvolené hodnoty bloku Repeating sequence. Teplota vody v zásobníku TUV je 

značena Tuv a teplota přiváděné studené vody Tsv, ta byla zvolena 8°C. 

 
Obr. 21: Tepelný model předehřevu TUV 
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Obr. 22: Tepelný model odběru z TUV 

Výstupní signál z bloku Relay udává, v jakém okamžiku by měl být zapnut (hodnota 1 při 

Tsv≤58°C), případně vypnut (hodnota 0 při Tsv=60°C) předehřev TUV. Ke spuštění předehřevu 

může dojít pouze v případě, když je spuštěna kogenerační jednotka. Průtok qs(t) musí být větší 

než 0. Z tohoto důvodu může teplota Tuv v zásobníku TUV klesnout pod hodnotu 58°C. Signál 

označený blokem [predehrev] udává, kdy je skutečně zapnut předehřev TUV a dosahuje hodnot 0 

a 1. 

Výpočet tepelného toku Φ4 vystupujícího z předehřevu TUV (viz. Obr. 23): 

                    6.23 

                    6.24 

                    6.25 

                                 6.26 

Tepelnému toku Φ3 z kogenerační jednotky je přestupem tepla Φpt odebíráno teplo. 

Rozdílem těchto dvou tepelných toků dostaneme výstupní tepelný tok Φ4 vstupující do 

akumulační nádrže.  

Dále je zde uveden výpočet a schéma výpočtu tepla dodaného do systému předehřevu TUV 

(viz. Obr. 23), které se vypočítá dle následujících vztahů:  

                   6.27 

                     6.28 

                    6.29 

                            6.30 

           
 

 

   6.31 

Rozdíl tepelných toků Φ3 a Φ4 udává tepelný tok ΦC dodávaný do předehřevu TUV. 

Integrací tohoto toku dostaneme celkové odevzdané teplo Qtuv v předehřevu TUV. 
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Obr. 23: Výpočet tepelného toku Φ4 a celkového tepla odevzdaného v předehřevu TUV 

 
Obr. 24: Časové průběhy vypočtených veličin v předehřevu TUV   
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6.4 Ústřední topení 

Zjednodušující předpoklady: 

- Při zapínání a vypínání odběru do systému ústředního topení dochází ke skokové změně 

výkonu tepelného výměníku (neuvažujeme tepelnou kapacitu výměníku) 

 

Obr. 25: Tepelné toky ve výměníku 

Tepelné toky výměníkem jsou znázorněny na Obr. 25, kde Φv_11 je tepelný tok vstupující do 

výměníku z akumulační nádrže, Φv_12 je tepelný tok vystupující z výměníku do akumulační 

nádrže, Φv_21 je tepelný tok vstupující do výměníku z ústředního topení, Φv_22 je tepelný tok 

vystupující z výměníku do ústředního topení. Teplota Tv_11 je rovna teplotě zvoleného elementu 

akumulační nádrže (v tomto případě Tv_11 = Tan_1) a teplota Tv_21 je volena 50°C. Teploty 

vystupujících toků z tepelného výměníku Tv_12 a Tv_22  jsou vypočítávány podle vztahů 6.32 a 

6.33. 

              
    
    

               6.32 

Kde součinitel k  je zvolen tak, aby výkon a výstupní teploty výměníku odpovídaly 

požadovaným hodnotám.  

              
    
    

               6.33 

Kde účinnost   výměníku je zvolena 0,95. 

Dále je zde odvozen výpočet výkonu tepelného výměníku podle vztahů: 

                         6.34 

                            6.35 

                            6.36 

                                     6.37 
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Celkové teplo odvedené do systému UT je dáno integrací výkonu výměníku za jednotku času 

podle vztahu: 

           
 

 

   6.38 

Na Obr. 26 je schéma tepelného modelu ústředního topení, kde bloky on/off UT značí, kdy je 

zapnut a vypnut odběr tepla do systému UT. V případě, kdy je vypnut odběr tepla do UT, tak 

teplota na výstupu výměníku okruhu akumulační nádrž – výměník Tv_12 je rovna teplotě Tv_11 a 

teplota na výstupu výměníku okruhu výměník – systém UT Tv_22 je rovna teplotě Tv_21. 

 

 
Obr. 26: Tepelný model výměníku tepla 

Na Obr. 27 je model odběru tepla do systému UT. Jmenovité průtoky z akumulační nádrže 

do výměníku (qv_1) a z výměníku do ústředního topení (qv_2) byly zvoleny 0,44kg.s
-1

 a 0,43kg.s
-1

. 

Signál Odber_UT se pohybuje v rozmezí od 0 do 1 a jeho součin se jmenovitými průtoky udává 

průběh průtoků tepelným výměníkem  qv_1 a qv_2. 

 

Obr. 27: Model odběru tepla do systému UT 
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Obr. 28: Časové průběhy teplot v tepelném výměníku 

 

Obr. 29: Časové průběhy vypočtených veličin v systému UT 
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6.5 Regulace vstupního toku do kogenerační jednotky 

Jako regulace v tepelném schématu je použit trojcestný směšovací ventil. Regulace má  

za úkol zajistit, aby teplota do kogenerační jednotky T1 měla zadanou hodnotu (65°C). Tato 

teplota bude zajištěna změnou průtoku a mísením tekutin. Schéma tepelných toků v regulaci je 

uvedeno na Obr. 30. 

 

Obr. 30: Tepelné toky v regulaci 

Rovnice energetické bilance má tvar (schéma modelu regulace je na Obr. 31): 

         6.39 

                        6.40 

                    6.41 

                   6.42 

         6.43 

              6.44 

                  6.45 
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Kde Φr je tepelný tok vstupující do regulace z kogenerační jednotky, Φ6 je tepelný tok 

vstupující do regulace z akumulační nádrže, Φ1 je tepelný tok vystupující z regulace 

do kogenerační jednotky. T1_pož je požadovaná teplota tepelného toku na výstupu z regulace a 

byla zvolena 65°C. 

Koeficient k nabývá hodnot v rozmezí 0-1, jeho velikost je závislá na hodnotě vstupující 

teploty z akumulační nádrže. Pokud bude hodnota koeficientu k rovna 0, pak bude průtok regulací 

roven 0kg.s
-1

 a všechno teplo z kogenerační jednotky bude vedeno do předehřevu TUV,  

případně do akumulační nádrže. Jestliže bude hodnota koeficientu k rovna 1, pak všechno 

vyrobené teplo bude vedeno přes regulaci zpět do kogenerační jednotky. 
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Obr. 31: Tepelný model Regulace (0-100%) 

Reálný regulační ventil má určité zpoždění, než zareaguje a vyrovná změnu teploty. Blok 

přenosové funkce Transfer Fcn zajišťuje zpoždění regulace, které je možno nastavit velikostí 

časové konstanty přenosové funkce. Odezva přenosové funkce na přivedený jednotkový skok je 

znázorněna na Obr. 32. 

 

Obr. 32: Odezva regulace na jednotkový skok 
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Obr. 33: Časové průběhy vypočtených veličin v regulaci 
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7 ZÁVĚR 
Cíl práce spočíval ve vytvoření základního přehledu kogeneračních zařízení a vytvoření 

jednoduchého počítačového modelu tepelného okruhu kogenerační jednotky. 

Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na objasnění principu kogenerační výroby a na její výhody 

ve srovnání s oddělenou výrobou elektrické energie a tepla. Ve třetí kapitole je uvedeno rozdělení 

kogeneračních zařízení a tři z nich jsou popsána podle typu pohonné jednotky (parní turbína, 

spalovací turbína a spalovací motor). 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na popis principu výměníků tepla a taktéž uvádí jejich dělení 

podle pracovního pochodu, směru vzájemného proudění, typu použitých médií a typu provedení. 

Podrobně je zde popsán deskový výměník tepla. Dále jsou zde uvedeny základní vztahy,  

na kterých je obecně založen výpočet výměníků. 

Pátá kapitola obsahuje popis základních tepelných procesů a sdílení tepla, jejich matematické 

rovnice. Znalost uvedených rovnic je nezbytně nutná pro vytvoření počítačového modelu 

tepelného okruhu.   

V šesté kapitole je uveden popis modelu tepelného okruhu, který obsahuje kogenerační 

jednotku se spalovacím motorem, akumulační nádrž, výměník tepla napojený na systém 

ústředního topení a nádrž předehřevu TUV. Model je vytvořen s použitím matematických rovnic 

tepelných procesů. Ke každé části tepelného schématu jsou uvedeny energetické bilance a 

vykresleny důležité grafy průběhů charakteristických veličin (teplot, průtoků, výkonů a množství 

tepla). 

Vytvořený model pro simulaci tepelného okruhu kogenerační jednotky je nedílnou součástí 

bakalářské práce, společně se souborem zadaných hodnot, který umožňuje výpočet a simulaci 

s jinými vstupními parametry. Model byl vytvořen v simulačním programu Matlab Simulink.  

Model může být využit pro optimalizaci instalace kogenerační jednotky tak, aby mohly být 

jednotlivé komponenty tepelného schématu nadimenzovány pro danou potřebu tepla. Také jej lze 

využít pro optimalizaci provozu tak, aby daný tepelný okruh pracoval s co nejefektivnějším 

využitím energií, čehož lze docílit například četností spouštění a délkou provozu kogenerační 

jednotky. Další možností využití je navrhování řízení a automatizace provozu kogeneračních 

jednotek v malých kotelnách, výtopnách a v menších průmyslových podnicích. 

Zavedenými zjednodušujícími předpoklady mohou vznikat nepřesnosti mezi skutečným a 

simulovaným průběhem veličin tepelného okruhu, především se jedná o skokové změny výkonů 

a rozložení teplot v nádržích. Jako možné vylepšení by mohlo být použito rozdělení komponent 

na větší počet elementů a řešení metodou konečných prvků. Přiblížení simulace skutečným 

průběhům by mohlo být provedeno také zavedením nových koeficientů. Jejich závislost by mohla 

být odvozena z měření skutečných průběhů zařízení tepelného okruhu. 
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PŘÍLOHY 

Příloha A: Zadané hodnoty pro simulaci tepelného okruhu 
clc 
clear all 

  
% merna tepelna kapacita vody 
c=4180; 
% hustota vody 
ro=1000; 
% teplota okoli 
To=20; 
% prepocet na MJ 
P=1/1000000; 

  
% KOGENERACNI JEDNOTKA 
% pocatecni teplota vody v kogeneracni jednotce 
T0_kj=20; 
% jmenovity maximalni vykon kogeneracni jednotky 
Pn=47000; 
% jmenovity prutok kogeneracni jednotkou 
qn=0.6; 
% objem kogeneracni jednotky 
V_kj=0.020; 
% soucinitel prostupu tepla stenou kogeneracni jednotky 
k_kj=5; 
% plocha nadrze kogeneracni jednotky 
S_kj=1; 

  
% AKUMULACNI NADRZ 
% pocet elementu 
p=6; 
% pocatecni teplota vody v akumulacni nadrzi 
T0_an=30; 
% celkovy objem akumulacni nadrze  
V=5; 
% vyska akumulacni nadrze 
v=3; 
% objem jednoho elementu akumulacni nadrze 
V_an=V/p; 
% polomer akumulacni nadrze 
r=sqrt(V/(pi*v)); 
% plocha jednoho elementu akumulacni nadrze - krajni 
S_ank=(2*pi*r*v/p)+(pi*r*r); 
% plocha jednoho elementu akumulacni nadrze - vnitrni 
S_anv=(2*pi*r*v/p); 
% soucinitel prostupu tepla stenou akumulacni nadrze 
k_an=18; 

  
% TEPELNY VYMENIK 
% jmenovity prutok okruhu AN - vymenik 
qv_1=0.44; 
% jmenovity prutok okruhu vymenik - system UT 
qv_2=0.43; 
% vstupni teplota vody z UT 
Tv_21=50; 
% ucinnost tepelneho vymeniku 
ucinnost=0.95; 
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% TUV 
% pocatecni teplota vody v nadrzi TUV 
T0_uv=8; 
% objem nadrze TUV 
V_tuv=1; 
% plocha nadrze TUV 
S_tuv=6; 
% soucinitel prestupu tepla potrubi do nadrze TUV 
alfa=130; 
% soucinitel prostupu tepla stenou nadrze TUV 
k_tuv=4; 

  
% odber z TUV 
% jmenovity prutok odberu 
q_o=0.4; 
% teplota pritekajici studene vody 
Tsv=8; 

  
% REGULACE 
% pozadovana vstupni teplota do KJ 
T1_poz=65; 

  
% Komentar: 
% Z duvodu prehlednosti je teplota znacena T a jednotkou jsou stupne  

Celsia (°C) 
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Příloha B: Soubor pro vykreslení grafů 
figure (1) % grafy prubehu vypoctenych velicin v kogeneracni jednotce 
subplot(3,1,1); 
plot(tout,T2); 
title('Prubeh teploty vody v kogeneracni jednotce')  
ylabel('T2 [°C]') 
xlabel('t [s]')   
subplot(3,1,2); 
plot(tout,P_kj/1e3); 
title('Prubeh vykonu kogeneracni jednotky')  
ylabel('P kj [kW]') 
xlabel('t [s]')   
subplot(3,1,3); 
plot(tout,Q_kj/1e9); 
title('Vyrobene teplo kogeneracni jednotkou') 
ylabel('Q kj [GJ]') 
xlabel('t [s]')   

  
figure (2); % grafy prubehu vypoctenych velicin v akumulacni nadrzi 
subplot(3,1,1); 
plot(tout,Tan); 
title('Rozlozeni teploty vody v akumulacni nadrzi')  
ylabel('Tan [°C]') 
xlabel('t [s]')   
subplot(3,1,2); 
plot(tout,Tan_p); 
title('Prubeh prumerne teploty vody v akumulacni nadrzi')  
ylabel('Tan p [°C]') 
xlabel('t [s]')   
subplot(3,1,3); 
plot(tout,AN); 
title('Prubeh spousteni kogeneracni jednotky')  
ylabel('On / Off [-]') 
xlabel('t [s]')   

  
figure (3); % grafy prubehu vypoctenych velicin v predehrevu TUV 
subplot(2,2,1); 
plot(tout,Ttuv); 
title('Prubeh teploty vody v predehrevu TUV')  
ylabel('Tuv [°C]') 
xlabel('t [s]')   
subplot(2,2,2); 
plot(tout,qo); 
title('Prubeh prutoku odberu TUV')  
ylabel('q_o [kg/s]') 
xlabel('t [s]')   
subplot(2,2,3); 
plot(tout,TUV); 
title('Prubeh spousteni predehrevu TUV')  
ylabel('On / Off [-]') 
xlabel('t [s]')   
subplot(2,2,4); 
plot(tout,Qtuv/1e6); 
title('Prubeh dodaneho tepla do predehrevu TUV')  
ylabel('Q tuv [MJ]') 
xlabel('t [s]')   
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figure (4); % grafy prubehu teplot ve vymeniku 
subplot(2,1,1); 
plot(tout,Tv_1); 
title('Prubeh teplot ve vymeniku okruhu AN - vymenik')  
ylabel('Tv 11, Tv 12 [°C]') 
xlabel('t [s]')   
subplot(2,1,2); 
plot(tout,Tv_2); 
title('Prubeh teplot ve vymeniku okruhu vymenik - system UT')  
ylabel('Tv 21, Tv 22 [°C]') 
xlabel('t [s]') 

  
figure(5); % prubehy prubehu vypoctenych velicin v systemu UT 
subplot(3,1,1); 
plot(tout,qv); 
title('Prubeh prutoku v systemu UT')  
ylabel('qv 1, qv 2 [kg/s]') 
xlabel('t [s]')   
subplot(3,1,2); 
plot(tout,Ptv/1e3); 
title('Prubeh vykonu tepelneho vymeniku')  
ylabel('P tv [kW]') 
xlabel('t [s]')   
subplot(3,1,3); 
plot(tout,Qut/1e6); 
title('Prubeh dodaneho tepla do systemu UT')  
ylabel('Q ut [MJ]') 
xlabel('t [s]')   

  
figure (6); % grafy prubehu vypoctenych velicin v regulaci 
subplot(3,1,1); 
plot(tout,T1); 
title('Prubeh teploty vstupujici do kogeneracni jednotky')  
ylabel('T1 [°C]') 
xlabel('t [s]')   
subplot(3,1,2); 
plot(tout,regulace_k); 
title('Prubeh pozadovaneho a skutecneho soucinitele k')  
ylabel('k pozadovany, k skutecny [-]') 
xlabel('t [s]') 
subplot(3,1,3); 
plot(tout,prubeh_q); 
title('Prubehy prutoku prochazejicich regulaci')  
ylabel('q_n, q_s, q_r [kg/s]') 
xlabel('t [s]') 

  
% Komentar: 
% Z duvodu prehlednosti je teplota znacena T a jednotkou jsou stupne  

Celsia (°C) 


