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Abstrakt 

Zájem o využití plynových mikroturbín coby kogeneračních jednotek v průmyslových 
procesech je stále nízký. Hlavním cílem diplomové práce je proto technické a ekono-
mické vyhodnocení využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny, které je klíčové 
pro ekonomiku jejího provozu. Text obsahuje popis kogeneračního systému, který se 
postupně budoval v Laboratoři energeticky náročných procesů v NETME Centre. Autor 
práce se připojil k posledním pracím před spuštěním tohoto systému a v práci předsta-
vuje výsledky prvních experimentů prováděných na této sestavě. Spaliny z mikrotur-
bíny byly použity pro ohřev vody ve výměníku spaliny–voda a pro přímé sušení prádla. 
Na základě spolupráce s průmyslovými partnery v oboru byl vytvořen model prádelny 
s kapacitou 10 tun prádla na směnu. Výsledky experimentálního měření byly následně 
využity k integraci plynové mikroturbíny do průmyslového procesu profesní údržby 
prádla. Detailní komentáře a do hloubky propracované modely případových studií 
v programu Chemstation Chemcad podrobně mapují všechna úskalí využití mikrotur-
bíny v tomto procesu. Přínos práce se očekává ve dvou oblastech – v podpoře širšího 
využití plynových mikroturbín a v energetických úsporách pro prádelenské provozy.  
 

Klíčová slova 

Plynová mikroturbína, kogenerace, prádelna, modelování, energetická náročnost, vyu-
žití odpadního tepla, technicko-ekonomická analýza, integrace procesů 
 

Abstract 

The use of gas microturbines as a primary unit in CHP is still weak in the industrial 
process. It gives the driving force to the main aim of this master thesis, which is the 
technical and economic evaluation of the gas microturbines waste heat recovery system, 
which is the key factor for their economical sustainability. Assignment contains de-
scription of CHP system that was gradually built in LENP laboratory, part of NETME 
Centre. The author has joined the final work before star-up of the CHP system. He 
presents and describes results of the first experiments on this unit. The flue gas of a 
microturbine was used for heating water by heat exchanger flue gas–water and for di-
rect linen drying. The case study of laundry with capacity 10 tons per shift was devel-
oped in cooperation with companies in laundry care. Results of those tests were used to 
process integration and utilization of this professional industrial laundry All obstacles 
found and opportunities of the use of microturbines are comprehensively described and 
tested in case studies, which are simulated in Chemstation Chemcad Software. Results 
of the thesis are expected to be useful these fields: the use of gas microturbines in in-
dustry & energy savings in industrial laundries. 
 

Keywords 

Gas microturbine, CHP, laundry, modelling, energy intensity, waste heat recovery sys-
tem, technical and economic evaluation, process integration  
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ÚVOD 

Krátce po vzniku samotné technologie plynových mikroturbín se zrodila jedinečná myš-
lenka jejich využití jako vhodného kogeneračního zdroje pro průmyslové procesy. 
Mimo jiné za účelem zkoumání této poměrně mladé generace strojů byla vybudována 
Laboratoř energeticky náročných procesů NETME Centre (LENP) na půdě Fakulty stroj-
ního inženýrství VUT v Brně. Laboratoř disponuje veškerým technickým vybavením 
potřebným pro testování provozních parametrů plynové mikroturbíny Capstone C30 
jakožto zdroje elektrické energie a tepla. Po několikaletém výzkumu jsou k dispozici 
finální varianty příležitostí, jak odpadní teplo ze spalin mikroturbíny získávat a dále 
využívat. Diplomová práce se zabývá popisem dvou vybraných způsobů využití odpad-
ního tepla a jejich experimentálního ověření, tvorbou bilančních modelů těchto řešení, 
jejich možnou integrací do energetického systému průmyslové prádelny a následnou 
ekonomickou analýzou. 

Plynová mikroturbína (MT) je stroj pracující na základě Braytonova cyklu s reku-
perací. Zdrojem energie pro tento cyklus je zemní plyn1, jehož energetický potenciál je 
přeměňován na elektrickou a tepelnou energii s kombinovanou účinností2 až 90 % [1]. 
Zařízení díky svým výhodám (zejména: malá hmotnost, jednoduchá instalace, nenároč-
nost na údržbu a nízké emise) získala uplatnění v mnoha průmyslových oborech. 

Prádelnictví, zejména větší průmyslové prádelny, jsou bezesporu vhodným prostře-
dím pro chod kogeneračního systému s primární jednotkou MT. Profesní údržba prádla 
díky kombinaci vysokých spotřeb tepla (horká voda nebo pára) a elektřiny nabízí 
mnoho variant implementace kombinovaných zdrojů energie. Horké spaliny MT (až 310 
°C) umožňují ohřev vody pomocí výměníku anebo přímé sušení prádla. Je reálné vytvo-
řit prádelnu bez parního hospodářství s využitím MT? Jaká jsou úskalí těchto změn a 
jak se to projeví v ekonomice podniku? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídají ná-
sledující stránky této práce.  

                                                 
1 MT mohou být použity i s jinými plynnými a kapalnými palivy, například bioplyn, ethanol a nafta [57] 
2 Kombinovaná účinnost je vztažena k výhřevnosti zemního plynu (LHV)  
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MOTIVACE PRÁCE 

1.1 Vymezení problému 
Aktuální trendy v prádelnictví směřují k eliminaci využití páry. Důvodem jsou vysoké 
investiční a provozní náklady parních systémů. Za tímto účelem vznikají stroje (sušiče, 
žehlicí kalandry i pračky) využívající ohřev pomocí přímého spalování zemního plynu 
namísto doposud zcela běžného parního ohřevu. Přestože je tento energetický systém 
necentralizovaný, dosahuje nižších potřeb než původní parní. Vhodná centralizace a 
možnosti zvyšování účinnosti systému dodávky energie na bázi zemního plynu je té-
matem této práce.  

V rámci práce jsou navrženy varianty integrace MT do průmyslového podniku, kte-
rým je prádelna o kapacitě 10 tun vypraného prádla na směnu. Využití tohoto tepelného 
zdroje v průmyslové prádelně není pouze teoretickou úvahou, nýbrž reálným koncep-
tem vycházejícím z řady experimentů provedených a vyhodnocených v rámci této 
práce. Vytvořené modely integrovaného systému vyžadovaly řadu vstupních informací, 
které byly získány přímo konzultacemi s výrobci jednotlivých technologických celků, 
projektanty v dotčených oblastech a pokusně nabitými zkušenostmi v LENP. Cílem byla 
maximální věrohodnost a praktická aplikovatelnost vytvořených modelů.  Rozsah za-
dání je široký a z části teoretický, proto bylo důležité stanovit konkrétní kroky vedoucí 
k jeho naplnění.  

1.2 Cíle práce 
Cíle práce dle zadání a stručný popis k jejich přístupu: 
• Literární rešerše problematiky využití odpadního tepla z plynových mikroturbín  

a představení kogeneračního systému nainstalovaného v LENP NETME Centre. 
Ohřev vody a přímé sušení spalinami MT jsou slibně vypadající varianty pro využití 
odpadního tepla v průmyslových prádelnách. V druhé kapitole práce je pomocí te-
oretických postupů stanoveno, jak se k tomuto předpokladu došlo. Kapitola popi-
suje části a funkci kogenerace v LENP.  

• Tvorba bilančního modelu kogeneračního systému na základě teoretických porovnání 
s naměřenými daty. 
Kogenerační systém laboratoře byl modelován v programu Chemstation Chemcad. 
Model vznikl s cílem následné integrace do případové studie po jeho odladění na 
základě získaných experimentálních dat. 

• Technická příprava kogeneračního systému v LENP pro realizaci experimentů. 
Autor ve spolupráci s pracovníky laboratoře a dalšími studenty provedl řadu expe-
rimentů a podílel se na jejich přípravách. K naplnění tohoto cíle slouží kapitola 4. V 
rámci předchozí práce autora vznikl výpočtový model pro vyhodnocení vlastností 
spalin, který byl v rámci diplomového projektu využit a dále
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 rozvíjen. Text velmi podrobně srovnává bilanční modely jednotlivých experimentů 
s jejich reálným provedením. Výstupem této části je především potvrzení provedi-
telnosti ohřevu vody spalinami a přímého sušení prádla směsí okolního vzduchu  
a spalin mikroturbíny. 

• Návrh integrace kogeneračního zdroje do energetického systému komerční prádelny ve 
vhodném simulačním SW (případová studie) 
Navazující část práce kapitola 5 se zabývá tvorbou modelu skutečného energeticky 
náročného spotřebitele, průmyslové prádelny s relativně velkou kapacitou zpraco-
vaného prádla, a to 1250 kg/h. Tento model byl inspirován skutečným procesem, 
který je v průmyslové praxi obvyklý. Byl kladen velký důraz na co největší přiblížení 
reálným provozům. Do modelu byla následně integrována plynová mikroturbína 
jako primární zdroj tepla, což přináší možnost eliminace parního systému. Dodateč-
ným výsledkem práce je popis a aplikace opatření vedoucích k energetickým úspo-
rám v prádelenském provozu.  

• Technicko-ekonomické zhodnocení této integrace a návrh opatření snižující dobu ná-
vratnosti investice.  
Hlavním cílem práce je technická a ekonomická analýza uvažovaných a rozvíjených 
způsobů využití produkovaného tepla MT. Doposud získané informace z předcho-
zích studií byly použity k základním ekonomickým výpočtům. Přidanou hodnotou 
práce je popis přínosů snížení spotřeb páry v průmyslovém podniku tohoto typu. 
Za technickou analýzu lze považovat jednotlivé kapitoly práce a její shrnutí je uve-
deno v 6. kapitole společně s ekonomickým vyhodnocením.  
 

Vzhledem k rozsahu není záměrem práce podrobný popis postupu výpočtů. Účel tex-
tové části je seznámení čtenáře s problematikou a přehledný popis využití teoretických 
a praktických poznatků aplikovaných ve výpočtových modelech.  

1.3 Metodika práce 
Výstupem diplomového projektu je společně s textovou částí rozsáhlá struktura vzá-
jemně provázaných příloh. V seznamu příloh (str.83) může čtenář najít jejich obsah ná-
sledovaný přílohami a jejich popisem. K výpočtům sloužil výhradně software a elektro-
nické podklady jsou taktéž přiloženy. Použitý software: 
• Chemstation Chemcad 7 – patří ke světově uznávaným programům pro simulaci pro-

cesů. Výhodou je možnost naprogramování vlastních jednotek modelů a dobrá pro-
vázanost s programem Microsoft Excel. Software je využit pro dynamické a statické 
modelování termodynamických systémů. Všechny modely jsou podrobně popsány 
v textu a jsou součástí elektronických příloh č. 7 a č. 8.  

• Microsoft Excel – tabulkový procesor byl využit ke zpracování experimentálních dat 
a všem dodatečným výpočtům, program sloužil také k prezentování výsledků z mo-
delů. Všechny listy sešitů jsou přehledné a je na ně odkazováno v textové části. 

• GNU Octave – svobodný software využívající programovací jazyk velmi podobný 
s programem MATLAB byl použit k iteračním výpočtům, především při zpracování 
experimentálních dat. Opisy scriptů v příloze č. 4 obsahují komentáře pro lepší ori-
entaci čtenáře.  
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Pro přehlednost následujícího textu byl vytvořen digram, který uceluje postup zpraco-
vání diplomové práce. Při řešení diplomového projektu vyvstala potřeba přeskupit pět 
zadaných cíle do osmi dílčích cílů, blíže na Obr. 1.  
 

 
Obr. 1 Metodika diplomového projektu 
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2  
 
APLIKOVANÝ KOGENERAČNÍ SYSTÉM V LENP 

Tato kapitola shrnuje poznatky z předchozího výzkumu a podává výklad jejich aplikace 
v Laboratoři energeticky náročných procesů NETME Center (blíže v kapitole 2.2). Text 
je pouze stručným popisem zaměřeným na publikace a klíčovou infrastrukturu spoje-
nou s plynovou mikroturbínou. 

2.1 Rešerše k tématu 
Základem každého výzkumu je zjistit současný stav poznání v dané výzkumné oblasti. 
První část rešerše se zabývá zhodnocením poznatků dostupných v současné vědecké 
literatuře. Druhá část studuje dění na komerčním trhu, zejména nabídku výrobců mi-
kroturbín a dodavatelů prádelenské technologie.  

2.1.1 Odborné publikace zaměřené na plynové mikroturbíny ‚ 
  a prádelenství  

Rešerše publikací k tématu byla provedena pomocí databáze Scopus, jelikož obsahuje 
nejvíce prací k dané tématice a současně je nejrozsáhlejší databází abstraktů a citací 
odborné recenzované literatury a kvalitních webových zdrojů na světě [2]. Výsledky 
počtu publikací v letech 2003 až 2017 můžeme sledovat na Obr. 2. Roční trendy nám 
ukazují pokles vědeckého zájmu v oblasti mikroturbín obecně i v rozvoji vývoje využití 
jejich odpadního tepla. Zájem o vývoj v oblasti prádelnictví roste. Z celkového počtu 
685 publikací s klíčovým slovem laundry (tzn. prádelna) je pouze 22 věnováno právě 
energetice a spotřebě tepla. 
 

 
Obr. 2 Počty publikací v letech pro daná klíčová slova 

Na konečném počtu prací v dotčených oblastech, tj. ve spotřebě tepla v prádelnictví 
a využití tepla spalin MT se velkým dílem podílela právě LENP. Vybrané (relevantní) 
literární prameny pro další postup jsou uvedeny v Tab. 1 na další straně.
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Tab. 1 Vybrané publikace a závěrečné práce 

 Autoři (rok) název  Popis 

[3] 
Hamilton, S. (2003) The 
Handbook of Microturbine 
Generators 

 

Autorka zmiňuje možnost využití plynových 
mikroturbín pro přímé sušení prádla v prádel-
nách. Píše také, že v případě přímého sušení 
může být rekuperátor eliminován, což zvýší te-
pelný výkon a výstupní teplotu spalin. 

[4] 
Kolanowski, B. (2004) 
Guide to Microturbines  

V knize je popsána případová studie využití 
plynové mikroturbíny s výměníkem spaliny-
voda pro ohřev vody používané v hotelové ku-
chyni a prádelně. Tento systém je chválen díky 
nízkým vibracím, hluku a vysoké spolehlivosti. 

[5] 

Bobák, P., Galčáková A., 
Pavlas, M., Kšenzuliak V. 
(2011) Computational Ap-
proach for Energy Inten-
sity Reduction 
of Professional Laundry 
Care Process 

 

Článek představuje výpočtový model průmys-
lové prádelny v softwaru W2E vyvinutém na 
Ústavu procesního inženýrství FSI VUT v Brně. 
Model ukazuje vliv využití moderních energe-
tických opatření na celkovou spotřebu páry 
v průmyslové prádelně. 

[6] 

Máša, V., Bobák, P., Kuba, 
P., Stehlík, P. (2013) 
Analysis of energy effi-
cient and environmentally 
friendly technologies in 
professional laundry ser-
vice 

 

Autoři článku ukazují na příkladu průmyslové 
prádelny s kapacitou 500 kg prádla za směnu, 
jaký vliv má region provozované činnosti na 
potřebu hledat úsporná opatření. V každé zemi 
se liší ceny vstupních komodit, a tedy i moti-
vace provozovatelů jimi šetřit. Článek porov-
nává provozy ve Francii, Německu a České re-
publice. Model prádelny je bezparní a využívá 
vytápění plynem a elektřinou. 

[7] 

Ismail, M.S., Mo-
ghavvemi, M., Mahlia, 
T.M.I. (2013) 
Current utilization of 
microturbines as a part of 
a hybrid system 
in distributed generation 
technology 

 

Autoři článku na základě výzkumu vyzývají 
k dalšímu rozvoji mikroturbín. Podrobně popi-
sují potenciál mikroturbín jako součást hybrid-
ních systémů. Dokument také obsahuje pre-
dikci dalšího vývoje mikroturbín a popisuje 
způsob využití odpadního tepla spalin pro 
ohřev jiného media a jako zdroj pro absorpční 
chlazení. 

[8] 

Suárez, I., Prieto, M., Fer-
nández F. (2013) Analysis 
of potential energy, econo-
mic and environmental 
savings in 
residential buildings: Solar 
collectors combined with 
microturbines 

 

Právní, ekonomická a environmentální studie 
provozu mikroturbín. Popis jejich typů a model 
zapojení s výměníkem pro ohřev topné vody 
v obytném objektu. 
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Tab. 1 (pokračování) 

 Autoři (rok) název  Popis 

[9] 

Agbonghae, E., Best, T., 
(2014) Experimental and 
Process Modelling Study of 
Integration of a Micro-tur-
bine with an Amine Plant 

 
Využití plynové mikroturbíny Turbec T100 
v kogeneračním systému. Ohřev vody pomocí 
spalin v reálném průmyslovém provozu. 

[10] 

Máša, V., Bobák, P., Von-
dra, M. (2015) Potential of 
gas microturbines for inte-
gration 
in commercial laundries 

 

Článek poprvé představuje plánovaný systém 
využití odpadního tepla mikroturbíny pomocí 
přímého sušení prádla spalinami a ohřevu 
vody pro pračky. Vše integrováno v prádelně 
s kapacitou až 1000 kg na směnu provozované 
v LENP. Motivace k nalezení dalších přínosů 
této technologie pro zatraktivnění budoucím 
investorům. 

[11] 
Těthal J. (2015) Využití 
spalin plynové mikrotur-
bíny pro sušení 

 
Popis problematiky přímého sušení spalinami 
plynové mikroturbíny. V rámci této práce byl 
vytvořen statický a dynamický model sušárny. 

[12] 

Pantaleo, A., Camporeale, 
S., Christos, N., Markides, 
C., Mugnozza, G., Shah, 
N. (2017) Energy Perfor-
mance and Thermo-econo-
mic Assessment of a 
Microturbine-based Dual-
fuel Gas-biomass Trigene-
ration System 

 

Cílem tohoto výzkumu je technická a ekono-
mická analýza použití MT jako primárního 
zdroje třígeneračního systému pro spalování 
dvou různých paliv. Elektrický výkon MT je 
100 kWe. V zimních měsících systém vyrábí 
teplo a elektřinu pro potřeby obytných staveb. 
Tyto budovy jsou v letních měsících chlazeny 
absorpční jednotkou využívající teplou vodu 
ze spalinového výměníku za turbínou. 

 
2.1.2 Průmyslová praxe a případové studie 

Pro posouzení praktické aplikovatelnosti publikovaných prací je nezbytné porovnat 
jejich výsledky s případovými studiemi a směřováním výrobců technologií. Ekonomika 
plynových mikroturbín je silně závislá na využití jejich odpadního tepla [10], případně 
na jiných přidaných hodnotách, jako je velký interval mezi servisem a jejich malá hmot-
nost kg/kWe, což dokládají případové studie společnosti Capstone. Případové studie re-
levantní tématu práce jsou shrnuty v Tab. 2.  

Z případových studií je patrné časté spojení MT a trigeneračních systémů. Společ-
nost Micro Turbine Technology prodala první sadu kogeneračních jednotek s mikrotur-
bínou o výkonu 3 kWe. [13] Dalším z dodavatelů je Flex Energy prezentující několik 
úspěšných aplikací kombinované výroby v průmyslu [14].  

Výzkum snižování energetické náročnosti profesionální údržby prádla (vyjma che-
mických aspektů) se odehrává výhradně mezi dodavateli prádelenských technologií. 
Aktuální trendem největších výrobců je přechod na stroje vytápěné spalováním zem-
ního plynu přímo ve stroji, a to jak válcových žehličů a bubnových sušičů, tak i tunelo-
vých pracích linek a bubnových praček. Odpadá tak potřeba parního hospodářství, které 
je vždy spojeno s velkými ztrátami. Tímto konáním však dochází k decentralizaci celého 
systému a potenciálním příležitostem ke zvýšení účinnosti jejich opětovnou centrali-
zací. [15] [16] 
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Tab. 2 Vybrané případové studie MT společnosti Capstone [17] 

Lokalita (rok instalace) 
Společnost  Stručný popis 

Philadelphia, Pennsylvania, 
USA, Four Seasons Hotel 
Philadelphia 

 

Uznávaný pětihvězdičkový hotel používá tři 
jednotky Capstone C65 na střeše budovy 
v centru města. Jednotky zásobují hotel elektři-
nou z 30 % jeho spotřeby a odpadní teplo je po-
užíváno pro ohřev vody v prádelně.  

Playa del Carmen, Quintana 
Roo, Mexico (2011) The 
Royal Playa del Carmen & 
Gran Porto Real Hotels 

 

Instalace duální jednotky Capstone C1000 pro 
výrobu horké vody a páry v prádelně luxus-
ního hotelu. Odpadní teplo také vytápí 2 velké 
bazény na teplotu 28–32 °C. Celkový tepelný 
výkon výměníku činí 1,2 MW. Jednotka je 
kombinovaná absorpčním chlazením. Toto 
opatření šetří 25 % nákladů na energie. 

Pomona, California, USA 
(2009) F-D-S Manufacturing 
Company 

 

Šest jednotek Capstone 65 v trigeneračním sys-
tému. Mikroturbíny jsou mimo jiné zdrojem 
tepla pro sušiče. Pomocí výměníku je ohříván 
sušící vzduch na úkor ochlazení spalin. Dvě 
jednotky jsou používány v kombinaci s ab-
sorpčním chlazením. Všechny procesní proudy 
jsou vyžadovány výrobním postupem. 

Italie (2018), Capstone  

Společnost Capstone získala referenční za-
kázku od výrobce dřevěné štěpky v Itálii. Zá-
jemce požaduje jednotu C600S a chce využít 
spaliny k přímému sušení dřeva. 

Napa Valley, California, 
USA (2003) Vineyard 29  

Výrobce vína v kalifornii provozuje dvě jed-
notky Capstone C60 s vnitřní účinností tříge-
nerační technologie až 83 %. 

Slutsk, Belarus Republic 
(2013) Slutsk Cheese Factory  

Potravinářský výrobce sýra používá čtyři jed-
notky C1000 od společnosti Capstone. Pozoru-
hodné na této instalaci je očekávaná návrat-
nost za pouhé čtyři roky. Jednotky pokrývají 
veškerou elektrickoua  tepelnou spotřebu spo-
lečnosti s výkony 4 MWe  
a 4,8 MWt  

2.1.3 Vyhodnocení rešeršních poznatků 

Z dostupných materiálů lze dojít k závěru, že nejběžnějším způsobem využití odpadního 
tepla je integrace výměníku k ohřevu jiného média, zejména vody. Druhým hojně zmi-
ňovaným způsobem je tzv. přímé sušení spalinami. V případových studiích je dále tato 
technologie běžně rozšířena o trigenerační systémy, které ovšem vyžadují výměník spa-
liny-voda. Teplá voda z výměníku může být použita v procesu anebo v absorpční jed-
notce. Méně časté jsou pak zmínky o alternativních způsobech, například použití tep-
lých spalin s bohatým obsahem kyslíku [18] jako předehřátý spalovací vzduch do tope-
ných jednotek s vysokým tepelným zatížením [17]. 

Integrace MT do prádelenského provozu je dle případových studií již praktikována. 
Jedná se většinou o menší hotelové prádelny. Přímé sušení spalinami je také úspěšně 
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aplikovaný proces. Doposud však nebyla publikována úspěšná aplikace přímého sušení 
prádla. MT jsou používány také pro výrobu páry. 

Doposud nepublikovaná studie je tedy integrace plynové mikroturbíny do práde-
lenského provozu s kombinovaným využitím tepla pro ohřev vody a přímé sušení prá-
dla s cílem snížit spotřebu procesní páry na možné minimum.  

2.2 Laboratoř energeticky náročných procesů 
V projektu NETME Centre3 byla v rámci Divize energetiky, procesů a ekologie vybudo-
vána v r. 2013 Laboratoř energetický náročných procesů (Obr. 3). Divize je zaměřena na 
aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti ochrany životního prostředí, koncepční energe-
tiky, energetických zařízení a procesních technologií. Mezi její základní cíle patří rozvoj 
výzkumných činností s jasným aplikačním potenciálem v průmyslové i komunální sféře 
v předmětné oblasti. [19] 

 
Obr. 3 Laboratoř energeticky náročných procesů – pohled z galerie v patře [20] 

Zázemí laboratoře umožňuje připojit a testovat širokou škálu průmyslových spo-
třebičů. V laboratoři je nadstandardní výzkumné prostředí a plně funkční model malé 
průmyslové prádelny s kapacitou až 500 kg prádla za směnu. [19] 

Výzkum laboratoře směřuje také jinými cestami, jakými je např. využití odpadního 
tepla a jeho akumulace, průmyslové odpařování nebo integrace progresivních zařízení 
do průmyslových procesů. Mikroturbína Capstone C30 je energetickým srdcem labora-
toře. Postupně byla opatřena systémem pro využití odpadního tepla, který je v rámci 
této práce podrobně popsán a experimentálně ověřen. Na základě získaných dat jsou 
navrženy konkrétní možnosti jeho průmyslového využití.  

                                                 
3 NETME Centre, celým názvem New Technologies for Mechanical Engineering, je koncipován jako re-
gionální výzkumné a vývojové centrum. Staví na kvalitní vědecké a výzkumné základny Fakulty strojního 
inženýrství VUT v Brně. [19] 
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2.3 Mikroturbína Capstone C30 
Mikroturbína je kogenerační zařízení pracující na základě Bra-
ytonova cyklu, nejčastěji s rekuperací. Touto problematikou 
se podrobně zabývá autorova bakalářská práce Účinnost ply-
nových mikroturbín [18] a mnoho jiných prací v rámci vý-
zkumu NETME Centra. Z tohoto důvodu není podrobně prin-
cip fungování mikroturbíny opakovaně popisován.  

Zařízení s komerčním označením Capstone C30 je ply-
nová mikroturbína vybavena rekuperátorem, kompresorem 
paliva a vysokootáčkovým generátorem. Nechybí ani integro-
vaný řídicí systém propojený s centrálním počítačem v LENP 
pomocí ethernetového kabelu a sítě LAN. Dalším klíčovým 
prvkem mikroturbíny je tzv. elektrická převodovka, která za-
jišťuje převod generovaného vysokofrekvenčního proudu 
1600 Hz na síťovou frekvenci 50 Hz. Vše v plášti tvaru kvádru na Obr. 4. Jedná se o 
kompaktní stroj vzhledem k jeho celkovému výkonu 30 kW. Rozměry jsou 
0,76 x 1,5 x 1,8 m a váha pouhých 405 kg. [1] Více v příloze č. 1.  

Další charakteristiky jako je elektrický výkon, elektrická účinnost, teplota spalin a 
jejich energie, jsou proměnné závislé na podmínkách v laboratoři. Zejména pak na 
okolní teplotě, nadmořské výšce, respektive atmosférickému tlaku, a stejně tak na pře-
tlaku paliva. V laboratoři je mikroturbína připojena do nízkotlakého rozvodu plynu 
(do 5 kPa přetlak), přičemž skutečný tlak v přívodním potrubí se za chodu zařízení po-
hybuje okolo 2 kPa. Výrobce v katalogovém listu uvádí výpočet provozních hodnot na 
základě okolních podmínek. Zbylé hodnoty jsou odečteny přímo z tabulek výrobce. 
V případě využití výměníku spaliny–voda se počítá s využitím odpadního tepla a 
tzv. kombinované výroby elektřiny a tepla, jejíž celková účinnost je značně vyšší. Tab. 
3 srovnává obecné vlastnosti turbíny dle výrobce (A) s hodnotami přepočtenými na 
podmínky v laboratoři bez využití odpadního tepla (B), s využitím odpadního tepla – 
kombinované výrobě energií (C) a experimentálně zjištěnými provozními hodnotami 
(D).  

Je pozorovatelný patrný rozdíl experimentálně zjištěných hodnot elektrického vý-
konu a účinnosti oproti datům získaným výpočtem. Jsou pravděpodobně způsobeny ne-
dostatkem podkladů od výrobce, nekonzistentními podmínkami v laboratoři během ex-
perimentu a nezohledněnou kvalitou paliva v rovnicích. Zdroj [21] zmiňuje chybu mě-
ření jako možnou příčinu. Chybu měření výkonu se v rámci této práce podařilo výrazně 
snížit a dvě nezávislé metody určení výkonu deklarují totožné výsledky, viz kapitola 4. 
Elektrická účinnost mikroturbíny s rekuperací jde ohraničit účinnosti Carnotova cyklu. 
Vyšší výstupní teplota pak snižuje účinnost. Experimentální data (D) ukazují výrazně 
vyšší teplotu spalin, což se projevilo v elektrické účinnosti stroje. Je však nutné vysvětlit 
vyšší výstupní teplotu. Hmotnostní tok spalin varianty D je nižší než uvádí výrobce 
(varianta A). Důvodem tohoto jevu je způsob zapojení spalinových rozvodů a pravdě-
podobné komplikace na sání turbíny, které zvyšují mechanickou práci kompresoru. 
Menší hmotností tok je způsoben složením paliva a spalovaného vzduchu a větší tlakové 
ztráty na sání a výfuku. Menší průtok na obou stranách rekuperátoru snižuje jeho te-
pelnou účinnost, tudíž snižuje celkový mechanický výkon cyklu a s ním pevně spjatou 
účinnost.  

Obr. 4 Capstone C30 
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Tab. 3 Vlastnosti plynové mikroturbíny Capstone C30 

Položka  Jednotka A B C D 
Jmenovitý elektrický výkon  [kWe] 30(+0/-4) 24,54 24,37 22 
Elektrická účinnost [%] 25 (±2) 25,3 25,3 19,14 
Kombinovaná účinnost  [%] až 90 25,3 až 90 86,93* 
Emise NOx při 15 % O2   [mg·m-3] 18 – – 16 
Hmotnostní průtok [kg·s-1] 0,31 – – 0,27 
Teplota spalin [°C] 275 – – 308 
Energie ve spalinách [MJ·h-1] 230 – – 281,38 
Hluk (vzdálenosti 10 m) [dBA] 65 – – < 65 

 

* hodnota vztažena k využití tepla ochlazením spalin na teplotu rosného bodu  

2.4 Sušič DX55 
Dalším testovaným vybavením laboratoře je plynový su-
šič prádla DX55 značky PRIMUS (Obr. 5). Bubnový sušič 
disponuje vlastním plynovým hořákem s výkonem až 
79 kW umístěným v horní části stroje. Sušič je konstruo-
ván výhradně k účelům sušení prádla. Je vybaven progra-
movatelnou řídicí jednotkou, velkým dveřním otvorem o 
průměru 68 cm, nerezovým bubnem, samočistící pracho-
vou mřížkou a integrovaným ventilátorem. [22] Tech-
nický list výrobce je v příloze č. 9 

 Vlhké prádlo (po odstředění nebo odlisování zbyt-
kové vody, čímž je obvykle dosaženo vlhkosti přibližně 
0,5 kg vody na 1 kg suchého prádla) je vloženo do sušícího 
bubnu. Ten je od této chvíle uzavřen. Ventilátor nasává 
suchý vzduch přes spalovací komoru, kde probíhá oxidace 
zemního plynu. Ten spálí část kyslíku a ohřeje sušící 
vzduch na teplotu až 270 °C [22]. Tento vzduch dále pokračuje přes buben, kde absor-
buje vlhkost z prádla, a následně odchází přes spalinový vývod do komínu. Koncentrace 
spalin v sušícím vzduchu je velmi nízká. 

Spaliny mikroturbíny vznikají také oxidací zemního plynu vzdušným kyslíkem. 
Mají však vysokým přebytek vzduchu. Takto vzniklé spaliny jsou svým složením velmi 
podobné sušícímu vzduchu sušiče. Rozdílná je jejich teplota a množství. Při správném 
poměru sekundárního vzduchu a výkonu hořáku sušiče však může být dosaženo obdob-
ných podmínek pro sušení prádla. V laboratoři byla hypotéza prakticky ověřována. Di-
plomová práce vyhodnocuje první experimenty tohoto druhu a rozšiřuje tak praktické 
poznatky o novém způsobu využití MT pro přímé sušení prádla. 

2.5 Kogenerační systém v LENP 
Kogenerační systém v LENP je modifikovatelný a slouží především k výzkumným úče-
lům, nikoliv k dosažení maximální účinnosti při dlouhodobém chodu. Účelem tohoto 
procesu je simulace průmyslových požadavků pro experimentální ověření hypotéz. 

Obr. 5 Průmyslový sušič prá-
dla DX55 [22] 
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Takto ověřená data mohou vstoupit do výpočtu pro větší výkony. Render4 z vypraco-
vaného 3D modelu v programu Solidworks je na obrázku níže (Obr. 6.)  
 

 

První podrobnější vizi dnes již fungujícího modelu kombinované výroby elektřiny 
a tepla je možné najít v Potential of gas microturbines for integration in commercial laun-
dries [10], kde autor poprvé prezentoval teoretický koncept využití odpadního tepla mi-
kroturbíny v modelu prádelny umístěného v laboratoři, který je zachycen na Obr. 7.  

 
Obr. 7 První publikované schéma zapojení MT v LENP [10] 

Primárním zdrojem systému je Capstone C30 s vlastním generátorem, čímž zajiš-
ťuje výrobu elektřiny. V laboratoři je možné horké spaliny (až 310 °C) využívat dvojím 
způsobem a Obr. 8 zachycuje detail zapojení potrubního vedení spalin do výměníku a 

                                                 
4 Fotografie reálného zapojení v průběhu experimentálního měření je na Obr. 19 (strana 35). 

a 

b 

c 

d 

e 

Obr. 6 Render osamostatněného modelu kogeneračního systému v LENP: (a) nosná ocelová 
konstrukce (b) mikroturbína C30 (c) akumulační nádrž (d) spalinový výměník Vakavlas (e) 

průmyslový sušič DX55 
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sušiče. První, poněkud konvenční metoda, je ohřev vody spalinami tepelným výmění-
kem Vakavlas dodaným společností Vakading. Výměník je nerezový a designovaný vý-
hradně pro tyto účely. Finální render výměníku včetně popisů proudů je na Obr. 9. 
Druhý, inovativní způsob, je přímé sušení prádla v průmyslovém sušiči s využitím spa-
lin mikroturbíny jako horkého proudu. Oba způsoby jsou propojeny a fungují samo-
statně i současně. Z mikroturbíny jsou spaliny vedeny potrubím opatřeným klapkami 
se servopohonem s možností usměrnění proudu dle potřeby. Horká voda z výměníku je 
uskladňována v izolované akumulační nádrži (Obr. 6 a Obr. 10) a následně používána 
pro prací procesy.  

 
  

 

 
 

Obr. 10 Akumulační nádrž (bez izolace)

1 

2 

3 

4 

Obr. 9 Render výměníku s popisem 
proudů: (1) vstupující horké spaliny 
(2) vystupující ochlazené spaliny (3) 
studená voda vstup (4) ohřátá voda 

výstup 

a 

b 

Obr. 8 Detail potrubního vedení spalin do výmě-
níku a sušiče, kde (a) společný spalinový vývod 
sušiče a výměníku (b) samostatný spalinový vý-

vod mikroturbíny 
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3  
 
BILANČNÍ MODEL KOGENERACE 

Kogenerační systém v LENP je prototypem experimentálního představitele sestavy, po-
tenciální integrace MT do průmyslového procesu. Za účelem ověření hypotéz (přímé 
sušení prádla spalinami MT a ohřev vody výměníkem spaliny–voda) byl vytvořen bi-
lanční model (Obr. 11). Výsledky výpočtového modelu jsou dále v kapitole 4 porovnány 
s experimentálními daty a v kapitole 5 použity jako základ integrace do případové stu-
die.  

Tato kapitola podrobně popisuje jednotlivé části a funkčnost celého systému. Pro-
vedeno bylo několik variant výpočtů zahrnujících oddělené i společné zapojení a dyna-
mický (dynamicky se měnící proudy) i statický průběh (proudy jsou konstantní v čase 
– průměrná data). Většina výpočtů byla provedena v programu Chemstation Chemcad 
(dále CC). K dodatečným výpočtům a interpretaci výsledků byly použity programy 
GNU Octave a Microsoft Excel. 

Na Obr. 11 je zobrazeno schéma konečné podoby výpočtového modelu z CC5. Proud 
spaliny {1} z mikroturbíny je pomocí jednotky node (1), která simuluje klapky, rozdělen 
do proudů {2} a {3}, které vstupují do výměníku (8) anebo mixeru (5). Jednotka mixer (5) 
představuje zjednodušený model sušiče. Do mixeru dále vstupuje také proud {4} repre-
zentující odváděné množství vody z prádla. Proudem {5} je nasávaný vzduch z okolí. 
Výstupní proud {7} je tok výstupního vlhkého vzduchu za sušičem prádla. Ten se ná-
sledně míchá s výstupním proudem spalin za výměníkem {8} ve spalinových cestách 
vedoucích ke komínu {9}. Proudy {11} a {12} představují proud vody na vstupu a na vý-
stupu z výměníku. Jednotky RAMP (2), (3), (6), (7), (9) a (11) slouží k dynamické změně 
teploty a hmotnostního toku příslušného proudu, případně ke změně nastavení ná-
sledné jednotky Controler. Jednotka Controler (10) zajišťuje konstantní molární tok od-
váděného vlhkého vzduchu za sušičem prádla, který je dán vestavěným ventilátorem 
sušiče – proměnnou je proud nasávaného vzduchu {5}. Controler (12) zajišťuje zadanou 
teplotu v daném časovém okamžiku s proměnnými dle nastavení – spaliny {2} nebo 
množství odváděné vody {4}. Výměník (4) simuluje dynamickou změnu potřeby ohřevu 
veškeré vody v prádle z počáteční teploty na konečnou teplotu odpařování, ideálně 
60 °C.  

Použitý termodynamický model byl ‘Ideal Vapor Pressure (Raoult’s Law)‘. Tento 
termodynamický model využívá k fázové rovnováze Raoultův zákon. Ten udává závis-
lost tlaku syté páry nad kapalným roztokem na množství rozpuštěné látky. Volba tohoto 
modelu je vhodná pro model využívající látek: voda, vzduch a spaliny ZP. 

                                                 
5 Dále v celé práci jsou proudy v modelech CC označeny ve složených závorkách {#} a zařízení v kulatých 
závorkách (#). Označování proudů je dáno programem CC s omezenou možností jejich modifikace. 
Z těchto důvodů číslování v kapitole 3 nemusí odpovídat číslování v elektronických přílohách.  
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Model samotné MT není nezbytně nutný. Danému elektrickému výkonu náleží od-
povídající množství spalin. Model MT by způsobil zbytečné nepřesnosti modelu bez 
opodstatněného přínosu. Blíže se problematice závislosti spalin na výkonu věnuje kapi-
tola 4. Konečné množství elektrické produkce, respektive produkce spalin, byly dopoč-
teny z dat výrobce a doplněny k výsledkům z CC.  

Výsledky všech simulací jsou přiloženy v elektronické příloze č. 7. Použité kódy 
v GNU Octave jsou součástí přílohy a č. 4. Bilanční model kogenerace je několik sou-
borů v elektronické příloze č. 7. Na straně 83 je možné dohledat podrobnosti o elektro-
nických přílohách. 

 
Obr. 11 Bilanční model kogenerace v programu Chemstation Chemcad 7 (popis v textu) 

3.1 Výměník spaliny – voda 
Simulace funkce výměníku v programu CC se může zdát poněkud triviální. Je však ne-
zbytné dbát přesného nastavení k dosažení výsledků shodných se skutečným zařízením. 
Z dat výrobce výměníku (aparát (8) v Obr. 11) je možné zjistit teplosměnnou plochu 𝐴, 
která je 4,12 m. Ze základní teplotní bilance a výkonu výměníku lze pak určit za pomocí 

programu CC celkový součinitel prostupu tepla 𝑈, jehož hodnota je přibližně 76,5 
𝑊

𝑚2𝐾
. 

Teplosměnná plocha je konstantní. Součinitel prostupu tepla považujeme za konstantní. 
Jedná se o přijatelné zjednodušení pro demonstraci funkce bilančního modelu výmě-
níku. Ve skutečnosti je součinitel prostupu závislý na vlastnostech jednotlivých proudů, 
jako je například teplota, Reynoldsovo číslo, hmotnostní tok, hustota a jiné. Simulovaný 
model výměníku je stejně jako reálný výměník v LENP navržen na hmotnostní tok 1,1 
kg/s vody. 

V simulaci CC použitá jednotka Heat Exchange (na Obr. 11 Bilanční model kogene-
race v programu Chemstation Chemcad Obr. 11 jednotka č. (8)) pracuje iteračně podle 
rovnic (3.1) a (3.2). [23] 
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 𝑄𝐻 = 𝑄𝐶 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇𝐿𝑁 (3.1) 
 �̇�𝐻 ∙ 𝑐𝑝 𝐻̅̅ ̅̅ ̅ ∙ (𝑇𝐻,𝑖𝑛 − 𝑇𝐻,𝑜𝑢𝑡) = �̇�𝐶 ∙ 𝑐𝑝 𝐶̅̅ ̅̅ ̅ ∙ (𝑇𝐶,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝐶,𝑖𝑛) (3.2) 

kde: 

𝑄𝐻 =  odevzdané teplo horkým proudem [𝑘𝑊]  

𝑄𝐶 =  𝑝ř𝑖𝑗𝑎𝑡é 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛ý𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒𝑚 [𝑘𝑊]  

𝑈 = 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑎 [
𝑊

𝑚2𝐾
]  

𝐴 = 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜𝑠𝑚ě𝑛𝑛á 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑣ý𝑚ě𝑛í𝑘𝑢 [𝑚2] 

∆𝑇𝐿𝑁 = 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑐𝑘ý 𝑠𝑝á𝑑 [°𝐶] 

�̇�𝐻 = ℎ𝑚. 𝑡𝑜𝑘 ℎ𝑜𝑟𝑘éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑𝑢 (𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛𝑦) [𝑘𝑔/𝑠] 

�̇�𝐶 = ℎ𝑚. 𝑡𝑜𝑘 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑𝑢 (𝑣𝑜𝑑𝑎)[𝑘𝑔/𝑠] 

𝑐𝑝 𝐻̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 𝑚ě𝑟𝑛á 𝑡𝑒𝑝. 𝑘𝑎𝑝. 𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ °𝐶
]  

𝑐𝑝 𝐶̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 𝑚ě𝑟𝑛á 𝑡𝑒𝑝. 𝑘𝑎𝑝. 𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ °𝐶
]  

𝑇𝐻,𝑖𝑛 = 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑛𝑎 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢 [°𝐶] 

𝑇𝐻,𝑜𝑢𝑡 = = 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑛𝑎 𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢 [°𝐶] 

𝑇𝐶,𝑖𝑛 = 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢 [°𝐶] 

𝑇𝐶,𝑜𝑢𝑡 = 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢 [°𝐶] 

 Výměník vždy využívá spaliny MT jako horké medium (vstupní teplota 309 °C) a 
čistou vodu o teplotě 45 °C jako medium chladné. Tato data vychází z dat výrobce vý-
měníku (Tab. 11). Byly provedeny tři simulace s cílem demonstrovat možné provozní 
stavy výměníku v případě zapojení do kogenerační sestavy.  

3.1.1 Simulace: konstantní proud vody a proměnný proud spalin 

Cílem simulace je demonstrace vlivu proměnného proudu spalin na výkon výměníku, 
který se projevuje zvýšením teploty výstupní vody. Tato situace nastává tehdy, jsou-li 
spaliny částečně využívány v sušiči. Výsledný graf na Obr. 12 zobrazuje zmíněné cho-
vání. Je viditelný nárůst teplot při vzrůstajícím množství spalin. Maximální dosažená 
teplota vody (při 0,31 kg/s spalin) byla téměř 57 °C a teplota spalin až 147 °C. 

 
Obr. 12 Výsledky 1. simulace výměníku – variace proudu spalin při konstantním proudu  

vody (1,1 kg/s) 

3.1.2 Simulace: konstantní proud spalin a proměnný proud vody 

Výsledky této simulace zachycené na Obr. 13 zobrazují změnu teploty vody v reakci na 
změnu jejího průtoku. K tomuto jevu dochází tehdy, je-li spotřeba teplé vody nižší než  
100% výkon výměníku (53 kW), avšak je vyžadován plný výkon mikroturbíny bez mož-
nosti využít spaliny v sušiči prádla. Druhý případ může nastat při potřebě dosažení 
vyšší výstupní teploty ohřívané vody. Při velmi malém průtoku dochází k odpařování 
vody za konstantní teploty a tlaku, ale tento jev je nežádoucí, jelikož výměník není pro 
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tyto účely konstruován.6 Z grafu vyplývá, že s rostoucím hmotnostním tokem vody se 
spaliny více ochladí a tím narůstá výkon výměníku. V případě přetížení výměníku 
vyšším tokem vody (nad 1,1 kg/s) jsou změny méně zásadní.  

 
Obr. 13 Výsledky 2. simulace výměníku – variace proudu vody při konstantním proudu  

spalin (0,31 kg/s) 

3.1.3 Simulace: konstantní výstupní teplota horkého proudu 

Pro případ potřeby konstantní teploty vody, například při přímém napouštění pračky 
na požadovanou teplotu, je nezbytné pomocí regulačního ventilu měnit průtok vody 
tak, aby bylo dosaženo žádané teploty. Návrhová teplota výměníku v LENP je 56 °C, pro 
tuto výstupní teplotu byla provedena simulace na Obr. 14, která je nejblíže požadova-
nému reálnému chování. Zobrazuje výkon výměníku a množství protékající vody při 
proměnném průtoku spalin způsobeným jeho odběrem pro přímé sušení. V simulaci 
byla dodatečně použita jednotka Controller, jež pracuje s regulační odchylkou, která za-
příčinila nespojitost dat. Výsledná data byla pro přehlednost výsledků proložena poly-
nomem v programu MS Excel. Simulace potvrdila dosažení teploty vody 56 °C při 100% 
průtoku spalin (0,31 kg/s). Dále dokládá, že pomocí řízení průtoku vody výměníkem se 
může regulovat její teplota.  

 
Obr. 14 Výsledky 3. simulace výměníku – udržení konstantní výstupní teploty vody 

                                                 
6 Chyba výsledků modelu v oblasti 0÷20 % hmotnostního toku vody je vysoká. Při vypařování vody je 
změna součinitele prostupu tepla 𝑈 výrazná a nelze ji zanedbat. Model není pro tyto provozní podmínky 
platný. 
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3.2 Přímé sušení prádla 
V rámci vývoje na UPI vznikl závěrečná práce [11], která popisuje princip sušení prádla, 
druhy vlhkosti v prádle a princip funkce bubnového sušiče. V návaznosti na tyto zna-
losti jsou definovány hlavní faktory, které nejvíce ovlivňují proces sušení prádla: 

• teplota a vlhkost vkládaného prádla - v modelu zohledněno 
• teplota a měrné teplo sušícího média - v modelu zohledněno 
• požadovaná koncová vlhkost   - v modelu zohledněno 
• vlastnosti sušícího média   - v modelu zohledněno 
• teplota v sušiči       - v modelu zohledněno 
• konstrukce sušiče     - v modelu částečně zohledněno 
• materiál sušeného prádla   - v modelu nezohledněno (zanedbáno) 
• teplotní ztráty sušiče    - v modelu nezohledněno (zanedbáno) 

 
a faktory ovlivňující dobu sušení: 

• vstupní a výstupní vlhkost prádla   - v modelu zohledněno 
• složení a tep. vlastnosti sušícího média - v modelu zohledněno 
• typ a konstrukce sušárny   - v modelu částečně zohledněno 
• kontakt sušícího média s prádlem  - v modelu nezohledněno (zanedbáno) 
• tvar, materiál a sazba vlhkosti látky - v modelu nezohledněno (zanedbáno) 

Z předešlého výčtu je patrné zanedbání několika faktorů ovlivňujících sušení. Mo-
del sušárny je postaven především na dynamicky se měnícím odvodu vody z prádla, to 
bylo pro sušič DX55 experimentálně určeno. V ideální sušárně bude průběh relativní 
vlhkosti dle Obr. 15. Graf zároveň porovnává experimentálně naměřená data s touto 
ideální křivkou. Data vykazují vysokou míru shody. Oscilace experimentálních dat je 
způsobena nekonstantní teplotou sušícího media ovlivněnou automatickým řízením 
plynového hořáku.  

 
Obr. 15 Křivka sušení prádla – relativní vlhkost výstupního vlhkého vzduchu sušárny 

Výstupní molární tok je funkcí mnoha proměnných a pro jeho výpočet z naměře-
ných dat, teploty 𝑇 a relativní vlhkosti ∅ slouží (3.3). Molární tok vlhkého vzduchu �̇�𝑣𝑣, 
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spalin �̇�𝑠𝑝 a nasávaného vzduchu �̇�𝑣𝑧 jsou neznámé parametry, avšak závislé. K dosa-
žení shodnosti modelu s experimentem bylo provedeno několik iterací tak, aby odpoví-
dalo množství odpařené vody z prádla za cyklus (3.4), kde 𝑡 je čas. Model dále dokládá 
stejné množství spáleného zemního plynu. 

 �̇�𝑤 = ∅ ∙
𝑝𝑝′(𝑇)

𝑃
∙ �̇�𝑣𝑣 − �̇�𝑠𝑝 ∙ 𝑥𝐻2𝑂,𝑠𝑝 − �̇�𝑣𝑧 ∙ 𝑥𝐻2𝑂,𝑣𝑧    [

𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
] (3.3) 

 

𝑚𝑤 = ∫ �̇�𝑤(𝑡) 𝑑𝑡

𝑡𝑘𝑜𝑛𝑒𝑐

𝑡𝑧𝑎čá𝑡𝑒𝑘

   [𝑘𝑔] (3.4) 

První simulace využívá spaliny zemního plynu při adiabatické teplotě 1950 °C [24] 
s vlastnostmi dle Tab. 5. Simulováno je sušení v sušiči DX55 s využitím vlastního ply-
nového hořáku – režim DX55. Odladěný model byl porovnán s naměřenými daty ze dne 
13. 5. 2016 (Obr. 16 a Tab. 4). Data dokazují přiblížení modelu k naměřeným hodnotám 
při stejné spotřebě plynu, množství odpařené vody i času sušení. Model v režimu DX55 
(bez využití spalin MT) lze považovat za dostatečně přesný. V dalším kroku byly spaliny 
zemního plynu nahrazeny experimentálně zjištěnými spalinami MT (Tab. 9 na straně 
41) – režim DX55-C30. Při zachování molárního toku sušící směsi (spaliny se vzduchem) 
z režimu DX55 dokládá model v režimu DX55-C30 totožné výsledky a opět se velmi 
přibližuje experimentálním datům. Tento teoretický model dokládá realizovatelnost pří-
mého sušení spalinami MT se stejným množstvím odpařené vody v daném čase.  

 
Obr. 16 Srovnání modelu sušárny a experimentálních dat ze dne 13. 5. 2016  

(Měření provedl Ing. Petr Bobák, PhD.) 

Tab. 4 Srovnání modelu sušárny a experimentálních dat ze dne 13. 5. 2016  
(Měření provedl Ing. Petr Bobák, PhD.) 

Proměnná Jednotka Experiment Model – 
rež. DX55 

Čas sušení min 40 40 
Množství odpařené vody kg 24,80 24,76 
Spotřeba plynu m3 3,27 3,26 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 5 10 15 20 25 30 35 40

T
ep

lo
ta

 [
°C

],
 R

el
at

iv
ní

 v
lh

ko
st

 [
%

 r
.v

.]

Čas sušení  [min]

Teplota - experiment Relativni vlhkost - experiment

Teplota - model Relativni vlhkost - model



3.3 Výpočtový model kombinovaného systému 

33 
 

Tab. 5 Použité složení spalin zemního plynu 

Teplota [°C] 1950 
Tlak [bar] 1 
Složení [mole %] 
Kyslík 0 
Oxid uhličitý 9,54 
Dusík 70,24 
Argon 0,85 
Voda 19,38 

3.3 Výpočtový model kombinovaného systému 
Sestava v LENP je konstruována tak, aby bylo možné pomocí klapek usměrnit proud 
spalin a rozdělit jej dle potřeby do sušiče a výměníku. Bilanční model podle Obr. 11 
umožňuje simulaci i tohoto kombinovaného způsobu provozu. Dodatečně využívá do-
posud nezavedenou automatiku řízení klapek k dosažení ideálních výsledků. Avšak 
díky univerzálnosti modelu můžeme v čase nastavit klapky dle prováděného experi-
mentu a simulovat tak jeho skutečný průběh. Cílem této kapitoly je vytvoření teoretic-
kého bilančního modelu v ideálním stavu, tj. stejná doba sušení jako v režimu DX55 při 
stejném množství odpařené vody s využitím spalin MT. Výsledky budou porovnány 
s prováděnými experimenty v kapitole 4.  

Základem simulace kombinovaného provozu je opět měnící se proud odváděné 
vody z prádla při jeho sušení (viz podkapitola 3.2). Proces sušení vyžaduje část proudu 
spalin MT a zbytek těchto spalin proudí do výměníku. Jednotka Controller (aparát (12) 
v Obr. 11) hlídá výstupní teplotu tak, aby nepřekročila 60 °C ovládáním množství spalin 
proudícího do sušiče. Rozdělení hmotnostního toku spalin MT do sušiče a výměníku je 
na Obr. 17. Na začátku sušení dochází k pozvolnému otevírání klapek pozvolného ná-
růstu spalin MT proudících do sušiče. Následně, při dosažení maximální výstupní tep-
loty 60 °C, klesá pozvolna spotřeba spalin v sušiči. Důvodem je klesající množství odpa-
řované vody z prádla. 

 
Obr. 17 Rozdělení hmotnostního toku spalin MT do sušiče a výměníku 

Zajímavým výstupem je graf dynamiky sušení v sušiči s porovnáním relativní a ab-
solutní vlhkosti vzduchu na Obr. 18. Výsledky se shodují se simulací využívající spaliny 
zemního plynu z vlastního hořáku sušiče na Obr. 16. 
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Obr. 18 Dynamika sušení v bilanční modelu 

Obr. 19 předkládá průběh výkonu výměníku během simulace. Ten je závislý přede-
vším na množství spalin přes něj proudící. Výsledná teplota vody se pohybuje v rozmezí 
od 50 do 56 °C, přičemž teplota vody na vstupu do výměníku byla konstantní a to 45 °C.  

Během prováděného výpočtu za dobu 41 minut měl výměník průměrný výkon 
38,2 kW a transformoval 94,13 MJ tepla do horké vody. Výkon MT byl po celu dobu 
experimentu 24,0 kW a výsledné množství vyrobené elektřiny během simulace bylo 
16,4 kWh. 
 

 
Obr. 19 Výkon výměníku a teplota ohřívané vody v průběhu simulace 

Díky dynamické simulaci jsou k dispozici data pro vytvoření průměru, který vstu-
puje do simulace statické - průměrné. Součástí statického výpočtu je zohlednění na-
kládky a vykládky sušičky, která trvá 10 minut, přičemž mikroturbína stále produkuje 
spaliny, které jsou využívány ve výměníku. Výsledky statického výpočtu jsou shrnuty 
v Tab. 6. 
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Tab. 6 Výsledky statického modelu (průměrné hodnoty kogeneračního systému) 

Množství odpařené vody [kg/s] 0,00827      
Teplota spalin MT [°C] 309      
Elektrický výkon [kW] 24,00      
Výkon výměníku [kW] 41,35   Složení vlhkého vzduchu na komíně 
Množství spalin do výměníku [kg/s] 0,19      
 [%] 61,29   Dusík 74,33 % mol 
Teplota ochlazených spalin [°C] 98,78   Kyslík 19,37 % mol 
Výstupní teplota vody [°C] 53,91   Voda 4,51 % mol 
Množství vstupující vody [kg/s] 1,11   Argon 0,96 % mol 
Množství spalin sušič [kg/s] 0,12   Oxid uhličitý 0,83 % mol 
 [%] 38,71      
Teplota vlh. vzd. za sušičem [°C] 31,96   Relativní vlhkost ~25,56 % r.v. 
Množství vzduchu za sušičem [kg/s] 0.38      
Hm. tok na komíně* [kg/s] 0.57      
Teplota vl. komíně* [°C] 49,85      

 

* Směs vlhkého vzduchu za sušičem a ochlazených spalin MT za výměníkem 
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4  
 
EXPERIMENTÁLNÍ URČENÍ ÚČINNOSTI KOGENE-
RAČNÍHO SYSTÉMU 

Zázemí laboratoře umožnilo provést všechny části pokusu pod jednou střechou. V prv-
ním kroku byly experimentálně ověřeny vlastnosti spalin mikroturbíny. Měřily se jejich 
tepelné vlastnosti, složení a množství v závislosti na výkonu MT. Následně byl testován 
spalinový výměník. V další části experimentu bylo testováno přímé sušení v průmyslo-
vém sušiči prádla.  

Cílem experimentu bylo ověření realizovatelnosti ohřevu vody pomocí výměníku 
spaliny-voda a přímého sušení prádla pomocí spalin MT. Na Obr. 20 je viditelný téměř 
celý kogenerační systém včetně mobilního měřícího setu výměníku. Fotografie byla po-
řízena v den měření.  Měřidla s elektronickými výstupy (analogové i digitální) byly na-
pojeny přes měřící kartu Delphin Expert Key 200L nebo napřímo pomocí LAN (měřič 
tepla) do centrálního serveru laboratoře, kde probíhal jejich záznam. Tento záznam bylo 
možné v průběhu experimentu sledovat v reálném čase a na základě dat celý experiment 
řídit. Měřidla s vizuálním výstupem (manometr plynového potrubí, plynový průtoko-
měr) byla zaznamenána digitálním fotoaparátem společně s časomírou na setiny 
sekundy. Zaznamenaná data byla následně vyhodnocena v programu MS Excel a GNU 
Octave. Celý měřící systém je zachycen na P&I Diagramu v příloze č. 5. Seznam měří-
cích přístrojů je v Tab. 7, číslování je shodné s přiloženým diagramem. 

a 

b 

c 

d 

e 

Obr. 20 Měření na kogeneračním 
modelu LENP:  
(a) plynová MT Capstone C30  
(b) výměník Spaliny-Voda  
(c) sušič DX55  
(d) měřící set výměníku  
(e) měřící karta Delphin  
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Tab. 7 Seznam použitých měřidel 

č. Popis Výstup Umístění Zařízení 

1 Tlakoměr plyn - 
vstup 

pZP plynovod nerezový manometr typ 6089 
dle normy EN 837-3 

2 Plynoměr C30 VC30
ZP plynovod 

Elster BK-G10 BK-G16 Mem-
bránový plynoměr, No 

30196655-05F-13-l 

3 Tep. plynu vstup C30 tC30
ZP plynovod Snímač teploty PT1000 s inte-

grovaným převodníkem 

4 Elektrický výkon QC30
e rozvaděč el. Analyzátor elektrické sítě 

Schrack NA 96 

5 Teploměr C30 spaliny tC30
out spalinovod C30 

SENSIT PTS 65, Snímač tep-
loty TR 080A (PT1000 třída B, 

Ø6mm) 
6 Analyzátor spalin CHCPSP spalinovod C30 Testo 350-M/XL - Testo 454 
7 Tlakoměr spaliny dpC30

out spalinovod C30 Siemens D-76181 Sitrans P 

8 Rychlostní sonda 
TESTO vC30

out spalinovod C30 
Rychlostní a teplotní sonda 

Ø25 mm Testo typ 0635 6045, 
výrobní číslo: 10274373 

9 Spal. teploměr výmě-
ník vstup 

tH
in výměník Termočlánek OMEGA 

TMQSS-125G-12 

10 
Spal. teploměr výmě-

ník výstup tH
out výměník 

Termočlánek OMEGA 
TMQSS-125G-12 

11 
Dif. tlakoměr výmě-

ník dpHEX
hot výměník Siemens D-76181 

12 Měřič tepla QHEX
1 měřící sada výmě-

ník 
Měřič tepla ENBRA SHARKY 

775 (DN25, 6 m3/h, 105°C) 

13 Teploměr vstup voda tcold
in měřící sada výmě-

ník 

Snímač teploty TR 080A 
(PT1000 třída A, čtyřvodič, 

100 mm, Ø4mm, G1/2") 

14 Teploměr výstup 
voda tcold

out měřící sada výmě-
ník 

Snímač teploty TR 080A 
(PT1000 třída A, čtyřvodič, 

100 mm, Ø4mm, G1/2") 

15 Průtokoměr voda VH20 
měřící sada výmě-

ník 
Indukční průtokoměr FLOW 

33 DN20 

16 
Dif. vlak. výměník 

vody dpHEX
cold 

měřící sada výmě-
ník 

BD Sensors AX2-XMD, SN 
1786346 

18 Plynoměr DX55 VDX55
ZP spalinovod C30-

DX55 
Elster BK-G10 BK-G16 Mem-

bránový plynoměr 
19 Tlakoměr vstup DX55 pMT

in spalin. C30-DX55 Siemens D-76181 Sitrans P 

20 Teploměr vstup DX55 tMT
in spalinovod C30-

DX55 
Termočlánek OMEGA 

TMQSS-125G-12 
21 Tlak. výstup DX55 pDX55 spalinovod DX55 Siemens D-76181 Sitrans P 

22 
Teploměr výstup 

DX55 tDX55 spalinovod DX55 
Termočlánek OMEGA 

TMQSS-125G-12 

23 Vlhkoměr výstup 
DX55 iDX55 spalinovod DX55 není znám 

24 Rychlostní sonda vDX55
out spalinovod DX55 pol. č. 8 

25 Analyzátor spalin CHCPDX55 spalinovod DX55 pol. č. 6 
26 Teploměr vzduchu tVZ LENP Comet T3110 
27 Vlhkoměr vzduchu iVZ LENP Comet T3110 
28 Tlakoměr vzduchu pVZ LENP Comet T2114 
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4.1 Určení tepelného výkonu mikroturbíny Capstone C30 
Pro další postup bylo nezbytné určit parametry spaliny produkovaných mikroturbínou 
v závislosti na jejím výkonu. Cílem tohoto experimentu bylo zjistit teplotu, množství a 
složení spalin pro různé výkony. Použité metody měření: 

• Přímá   
o měření rychlosti spalin ve spalinových cestách 
o využívá rovnice kontinuity a první termodynamický zákon k určení te-

pelného výkonu 
o nezbytné znát složení spalin získané pomocí části metody nepřímé 

• Nepřímá 
o měření koncentrace kyslíku ve spalinách a množství spáleného zemního 

plynu 
o výpočet tepelného výkonu, který je postaven na stechiometrického spá-

lení zemního plynu o složení daném dodavatelem 

Experiment byl prováděn několikrát, což umožnilo zpřesnit měřící metody k dosa-
žení shodnosti výsledků obou metod. Místo měření rychlosti bylo upraveno tak, aby 
nedocházelo k deformaci proudu v potrubí. Eliminovaný jev je blíže popsán v autorově 
bakalářské práci Účinnost plynových mikroturbín [18]. Tento jev dříve způsobil nepřes-
nosti výsledků. Autor ve zmiňované práci uvádí velmi podrobně výpočtový postup ur-
čení tepelného výkonu. K výpočtu byl použit především program Microsoft Excel. 

Výsledky měření včetně historických zachycuje Tab. 8. Dále na Obr. 21 můžeme 
pozorovat velmi malý rozdíl určení potenciálního tepelného výkonu (teplo spalin při 
jejich ochlazení na teplotu 31 °C, teplota vyšší než teplota rosného bodu spalin MT), 
zatímco na Obr. 22 je možné tento rozdíl pozorovat velmi dobře. Jak je z Tab. 8 patrno, 
byla dopočtena skutečná elektrická a potenciální tepelná a kombinovaná účinnost mi-
kroturbíny (Obr. 23). Potenciální kombinovaná účinnost je součet skutečného elektric-
kého a potenciálního tepelného výkonu podělený příkonem MT (vztaženo k výhřev-
nosti ZP). Elektrická účinnost je ovlivněna především provozními podmínkami a její 
určení není ovlivněno zvolenou metodou výpočtu. 

Tab. 8 - Výsledky měření na MT - určení výstupních provozních parametrů 

Datum 
Měření 

Zadaný 
elek.  

výkon 

Skute-
čný 
elek. 

výkon 

Tepelný 
výkon 
přímá 

metoda 

Tep. 
výkon 
nepří- 

má me-
toda 

Rozdíl 
metod 

tep. vý-
konu 

Rela-
tivní 
rozdíl 
metod 

tep. vý-
konu 

Pří-
kon 
MT 

Sku-tečná 
elek. 

účinnost 

Poten- ci-
ální te-

pelná účin-
nost 

Potenciální 
kombino-

vaná účinnost 

[DD.MM.RR] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [%] [kW] [%] [%] [%] 
8.11.17 10,00 9,90 44,51 43,62 0,89 2,02 % 65,0 15,22 % 67,77 % 83,00 % 
8.11.17 15,00 14,90 59,26 57,32 1,94 3,33 % 85,5 17,44 % 68,20 % 85,64 % 
8.11.17 20,00 19,86 73,91 71,62 2,29 3,15 % 106,6 18,63 % 68,25 % 86,88 % 

13.12.17 30,00 22,00 77,66 78,16 -0,50 -0,64 % 114,9 19,14 % 67,79 % 86,93 % 
13.12.17 20,00 19,84 72,12 72,04 0,07 0,10 % 105,2 18,85 % 68,49 % 87,35 % 
13.12.17 17,50 17,37 65,45 65,29 0,16 0,25 % 94,5 18,37 % 69,14 % 87,51 % 
13.12.17 15,00 14,88 58,25 56,20 2,05 3,58 % 84,4 17,63 % 67,81 % 85,44 % 
13.3.16 10,00 9,98 49,76 43,39 6,37 13,67 % 67,7 14,74 % 64,10 % 78,84 % 
13.3.16 15,00 14,98 64,57 56,39 8,19 13,54 % 88,6 16,91 % 63,67 % 80,59 % 
13.3.16 20,00 19,98 79,80 69,78 10,02 13,40 % 110,1 18,15 % 63,39 % 81,54 % 
13.3.16 30,00 23,18 89,72 78,53 11,19 13,30 % 123,3 18,80 % 63,70 % 82,51 % 
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Obr. 21 Porovnání výsledků přímé a nepřímé metody stanovení tepelného výkonu MT 

 
Obr. 22 Porovnání výsledků přímé a nepřímé metody stanovení tepelného výkonu MT pro 

více prováděných měření 

Plynová mikroturbína pracuje s konstantním přebytkem vzduchu (přibližně 6x) 
[18]. Tento jev způsobuje téměř neměnné složení spalin napříč výkonem. Rozdíly v je-
jich složení jsou v řádech setin až desetin procent, v dalších výpočtech bude považováno 
složení spalin za konstantní. Vliv proměnné koncentrace jednotlivých složek má nepa-
trný dopad na tepelnou kapacitu. Finálně zvolené složení spalin je uvedeno v Tab. 9 
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Dne 13. března 2016 bylo provedeno měření emisí. Emise ve spalinách podle zada-
ného výkonu mikroturbíny jsou zachyceny v Tab. 10. Složení spalin z Tab. 9 je v tomto 
případě opět téměř shodné. Nepatrný rozdíl byl způsoben rozdílnou vzdušnou vlhkostí. 

 

 
Obr. 23 Účinnost plynové mikroturbíny v závislosti na elektrickém výkonu 

Tab. 9 Složení spalin Capstone C30 

Složka xi [mol %] 
N2 76,532 
O2 18,062 
Ar 0,921 

CO2 1,278 
H2O 3,207 

 
Tab. 10 Emise Capstonce C30 pro různé výkony 

Zadaný el. výkon 
(skutečný) 

CO CO2 NOx SO2 O2 

[kW] [ppm] [mol %] [ppm] [ppm] [mol %] 

10 (~10) 80,2 1,3 15,1 2,0 18,6 
15 (~15) 37,3 1,4 18,0 1,9 18,4 
20 (~20) 9,0 1,5 27,0 2,0 18,2 
30 (~23) 0,0 1,6 2,0 1,5 18,1 

 

Podstatným přínosem tohoto experimentu byla možnost vypočítat ze získaného slo-
žení spalin jejich tepelnou kapacitu. Výpočet měrného tepla pro směs plynu je proveden 
pomocí polynomického rozvoje dle vztahu (4.1), kde A, B, C, D a E jsou koeficienty 
mocninného rozvoje jednotlivých složek [25]. Vztah je zapsán obecně. Hodnoty tepelné 
kapacity v závislosti na teplotě (Obr. 24) byly dále zpracovávány v programu GNU 
Octave pro výpočty v další části tohoto dokumentu. 
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 𝑐𝑝(𝑇) =∑{(𝐴𝑖+𝐵𝑖 ∙ 𝑇 + 𝐶𝑖 ∙ 𝑇
2 + 𝐷𝑖 ∙ 𝑇

3 +
𝐸𝑖
𝑇3
 ) ∙ 𝑥𝑖}

𝑛

𝑖=1

 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
] 

 

(4.1) 

Klíčovým výstupním a zároveň měřeným parametrem MT je elektrický výkon mi-
kroturbíny. K odečtení okamžitého hmotnostního toku spalin bylo nezbytné vytvořit 
závislost hmotnostního toku spalin �̇�𝐻(𝑄𝑒𝑙)  na elektrickém výkonu mikroturbíny po-
mocí programu GNU Octave. Interpolovaná data jsou zobrazena na v grafu na Obr. 25. 
Vybrané grafy slouží výhradně k interpretaci zvolené metody interpolace. Tabelovaná 
data jsou součástí přílohy č. 6. Interpolace na Obr. 24 a Obr. 25 dat jsou hladké – zvolená 
metoda interpolace (kubický splajn) je vyhovující.  

 

 

 

 
 

 

 
 

Obr. 24 Měrná tepelná kapacita spalin C30 In-
terpolace kubickým splinem 

Obr. 25 Hmotnostní tok spalin v závislosti na vý-
konu mikroturbíny interpolace kub. splinem 

a 

b 

f e 

d 

c 
g 

Obr. 26 Měřící set výměníku:  
(a) výměník 
 (b) rozvaděč s frekvenčním měničem  
(c) rozváděcí potrubí  
(d) měřič tepla  
(e) průtokoměr  
(f) čerpadlo 
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4.2 Měření na výměníku spaliny–voda 
Experimentální měření na výměníku spaliny–voda bylo provedeno dne 13. 12. 2017. 
Příprava pokusu trvala několik týdnů. Na  Obr. 26 je detailní fotografie měřícího setu 
výměníku. Měřící set je mobilní soustava opatřena mimo jiné frekvenčním měničem 
s ruční regulací výkonu čerpadla. Změna průtoku umožňovala simulaci požadovaných 
podmínek. Set je dále vybaven mnoha měřidly, jejichž seznam je uveden v Tab. 7 a za-
pojení v přiloženém P&I diagramu (příloha č. 5), kde je patrné spojení měřícího setu s 
kogeneračním modelem. Autor se podílel na mechanickém zapojení setu a jeho uvedení 
do funkčního stavu, včetně jeho nezbytné přestavby.   

4.2.1 Určení provozních parametrů výměníku 

Stanovení parametrů spalin bylo popsáno v kapitole 4.1. Za účelem ověření provoz-
ních parametrů výměníku byla provedena změna toku spalin pomocí klapek tak, aby 
všechny spaliny procházely výměníkem. Současně výměníkem protékala voda pohá-
něna čerpadlem instalovaným na měřícím setu o hmotnostním toku téměř 1 kg/s. Bě-
hem experimentu docházelo k několikerým variantám chodu. Z toho důvodu byly vy-
brány ustálené stavy. Jsou zobrazeny v grafu na Obr. 27 a očíslovány římskými číslicemi 
takto: 

I. Zadán maximální výkon MT 30 kW: skutečný elektrický výkon se pohyboval 
v rozmezí 21 ÷ 24 kW, maximální produkce spalin.  

II. Zadán výkon MT 20 kW: skutečný elektrický výkon osciloval v této oblasti. 
III. Zadán výkon MT 17,5 kW: skutečný elektrický výkon osciloval v této oblasti. 
IV. Zadán výkon MT 15 kW: skutečný elektrický výkon osciloval v této oblasti. 

 
Obr. 27 Graf průběhu experimentu na výměníku ze dne 13. 12. 2017 

Mezi měřené parametry patřily: 
• vstupní teplota vody   𝑇𝐶,𝑖𝑛  [°C] 
• výstupní teplota vody   𝑇𝐶,𝑜𝑢𝑡  [°C] 
• objemový průtok vody   �̇�𝐶   [m3/h] 
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• vstupní teplota spaliny    𝑇𝐻,𝑖𝑛  [°C] 
• výstupní teplota spalin    𝑇𝐻,𝑜𝑢𝑡  [°C] 
• skutečný el. výkon mikroturbíny 𝑄𝑒𝑙   [kW] 

Vstupní teplota spalin do výměníku 𝑇𝐻,𝑖𝑛  byla ověřena daty z důvodu potenciálního 
špatného umístění teploměru. Rozdíl teplot byl nepatrný a umístění lze považovat za 
správné. Bylo zjištěno, že výstupní teplota spalin 𝑇𝐻,𝑜𝑢𝑡 neodpovídá tepelné bilanci. Dů-
vodem je zřejmě nevhodné umístění teploměru, který byl těsně za výměníkem a proud 
nebyl dostatečně promíchán. Umístění dalšího teploměru bylo na společném spalino-
vodu s DX55. Z důvodu netěsnosti systému je tato hodnota ovlivněna nasáváním sekun-
dárního vzduchu do systému a také neodpovídá bilanci. Výstupní teplota spalin za vý-
měníkem 𝑇𝐻,𝑜𝑢𝑡 byla proto dopočtena z bilance. 

Do výpočtu dále vstupují tabelované hodnoty vlastností jednotlivých medií v závis-
losti na skutečném elektrickém výkonu 𝑄𝑒𝑙 nebo teplotě vody 𝑇𝐶 . Data pro vodu jsou 
získána ze zdroje [26]. Všechny níže uvedené závislosti jsou součástí přílohy č. 4.  

• Měrná tepelná kapacita spalin 𝑐𝑝𝐻(𝑄𝑒𝑙)  [𝑘𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾)] 

• Hmotnostní tok spalin   �̇�𝐻(𝑄𝑒𝑙)  [𝑘𝑔/𝑠] 

• Měrná tepelná kapacita vody [2] 𝑐𝑝𝐶(𝑇𝐶)  [𝑘𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾)] 

• Hustota vody [2]    𝜌𝐶(𝑇𝐶)  [𝑘𝑔/𝑚3] 

Pomocí rovnice (4.1) byl získán hmotností tok vody �̇�𝐶 . Střední tepelná kapacita 
vody 𝑐𝑝𝐶(𝑇𝐶,𝑖𝑛 , 𝑇𝐶,𝑜𝑢𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ byla vypočtena vztahem (4.2). Tepelný výkon výměníku 

𝑄𝑡𝑒𝑝(𝑇𝐶,𝑖𝑛 , 𝑇𝐶,𝑜𝑢𝑡) je dán prvním termodynamickým zákonem po úpravách (4.3).  

 �̇�𝐶 = 𝜌𝐶(𝑇𝐶) ∙
�̇�𝐶 
3600 

[
𝑘𝑔

𝑠
] (4.1) 

 𝑐𝑝𝐶(𝑇𝐶,𝑖𝑛 , 𝑇𝐶,𝑜𝑢𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
1

𝑇𝐶𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝐶𝑖𝑛
∫ 𝑐𝑝𝐶(𝑇𝐶) 𝑑𝑇𝐶

𝑇𝐶𝑜𝑢𝑡 

𝑇𝐶𝑖𝑛

 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
] (4.2) 

 𝑄𝑡𝑒𝑝(𝑇𝐶,𝑖𝑛 , 𝑇𝐶,𝑜𝑢𝑡) = �̇�𝐶 ∙ ∫ 𝑐𝑝𝐶(𝑇𝐶) 𝑑𝑇𝐶

𝑇𝐶𝑜𝑢𝑡 

𝑇𝐶𝑖𝑛

[𝑘𝑊] (4.3) 

Výstupní teplota spalin z výměníku 𝑇𝐻,𝑜𝑢𝑡  byla dopočtena z bilance pomocí iterační 
smyčky v GNU Octave níže. 
eps = 1e-6; 

while (currRes > eps)  

i=i+1; 

% Nova vystupni teplota 

T_Hout = T_Hin – QDot_tep /(mDot_H * cpMean_H); 

% Stredni tepelna kapacita spalin 

cpMean_H = quad (fcp , T12, T11) / (T11 - T12); 

% Novy tepelny vykon 

QDot1 = mDot_H * cpMean_H * (T_Hin – T_Hout); 

% Chyba 

currRes = abs(QDot1-QDot_tep); 

endwhile 
V příloze č. 6 jsou vizualizovány grafy s výsledky měření a výpočtů. Součásti pří-

lohy jsou také všechna zmiňovaná data. Scripty použité při výpočtu jsou uvedeny v pří-
loze č. 4.  
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4.2.2 Shrnutí výsledků 

Teplotní profil testovaného výměníku názorně demonstruje rozdíl mezi daty výrobce 
a daty získanými při měření (Obr. 28). Během pokusu nebylo možné zajistit dostatečný 
průtok chladící vody k dosažení návrhových podmínek výměníku. Návrhová hodnota 
hmotnostního toku vody je 1,1 kg/s a čerpadlo na měřícím setu při plném výkonu zajis-
tilo proud pouze 0,9 kg/s. Data výrobce jsou uvedena pouze pro spaliny z plného výkonu 
mikroturbíny, zatímco v průběhu experimentu byla testována různá zatížení. Díky tomu 
se podařilo teplotní profil doplnit o data z výkonu v rozmezí 15,0–22,4 kW. Průměrné 
hodnoty z jednotlivých intervalů jsou v tabulkách níže (Tab. 11). Relativní odchylky 
jsou obsaženy v tabulce (kladné zeleně a záporné červeně). 

 

Vyhodnocení je doplněno o elektrickou a kombinovanou účinnost a o průměrný 
elektrický výkon mikroturbíny v daném intervalu. Účinnost je vztažena k výhřevnosti 
zemního plynu, stejně jako uvádí výrobce. Nejvyšší kombinovaná účinnost tohoto ko-
generačního systému byla 74,1 %, a to pro nejnižší výkon mikroturbíny. Důvodem je 
shora omezený výkon výměníku. Větší objem spalin produkovaný při vyšším výkonu 
mikroturbíny se nestihne ve výměníku ochladit a vzniká tak větší množství odpadního 
tepla. Podle druhého zákonu termodynamiky tedy dochází ke snížení celkové účinnosti.  

Tab. 11 Výsledky měření a výpočtů, včetně srovnání dat s hodnotami výrobce 

    Data výrobce Interval I. Interval II. 
    100% výkon = zadáno 30 kW zadáno 20 kW 

Médium   Spaliny Voda Spaliny Voda Spaliny Voda 
Hm. tok [kg/s] 

0,31 1,11 0,27 0,92 0,26 0,93 
-12 % -17 % -17 % -17 %  

  In Out In Out In Out In Out In Out In Out 
Teplota [°C] 

309 149 45 56 298 98 47 63 285 98 46 59 
-4 % -34 % 5 % 11 % -8 % -34 % 1 % 5 % 

Tl. ztráta [Pa] 
391 17113 42 12803 36 12415 

-89 % -25 % -91 % -27 % 
Výkon [kW] 

53,1 
58,5 52,9 
10 % 0 % 

Elektrický výkon [kW] 22,40 19,82 

Elektrická účinnost [%] 19,3 % 18,8 % 

Kombinovaná účinnost KJ [%] 69,8 % 69,1 % 
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Obr. 28 Teplotní profil výměníku spaliny-voda 
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Tab.11 (pokračování) 

    Data výrobce Interval III. Interval IV. 

    Zadáno 17,5 kW Zadáno 15 kW 

Médium   Spaliny Voda Spaliny Voda Spaliny Voda 
Hm. tok [kg/s] 0,31 1,11 0,24 0,91 0,22 0,93 

-23 % -18 % -30 % -16 %  
  In Out In Out In Out In Out In Out In Out 

Teplota [°C] 309 149 45 56 283 81 40 53 276 69 37 49 
-8 % -46 % -12 % -6 % -11 % -54 % -18 % -13 % 

Tl. ztráta [Pa] 391 17113 32 12319 28 12721 
-92 % -28 % -93 % -26 % 

Výkon [kW] 
53,1 

51,8 47,6 
-2 % -10 % 

Elektrický výkon [kW] 17,38 14,89 

Elektrická účinnost [%] 18,4 % 17,6 % 

Kombinovaná účinnost KJ [%] 73,2 % 74,1 % 

4.3 Přímé sušení prádla 
Experiment na sestavě C30 – DX55 byl proveden dne 31. 7. 2017. Opakování experi-
mentu s drobnými úpravami proběhlo dne 3. 5. 2018. Obě měření potvrdila realizovatel-
nost přímého sušení. Pro oba experimenty byly použity měřící přístroje z Tab. 7 Seznam 
použitých měřidel. Způsob zapojení měřidel je na výkrese P&I schématu v příloze č. 5. 

Režimy experimentálního měření: 

• Režim C30-DX55 – sušení prádla v sušiči DX55 s využitím spalin z mikro-
turbíny C30, omezení dáno teplotou za bubnem sušiče (cca 80 °C). 

• Režim DX55 – standardní sušení spalinami z integrované spalovací komory 
sušiče DX55 (program 4 – sušení do 5 % zbytkové vlhkosti) 

Na začátku měření byla nejprve uvedena do chodu mikroturbína C30, která byla 
pozvolnou rampou najížděna na maximální požadovaný elektrický výkon 30 kWe. Bě-
hem doby startu turbíny a jejího prohřívání bylo připraveno prádlo pro experimentální 
sušení. Prádlo tvořily froté ručníky o hmotnosti 40 kg (v suchém stavu), které byly před 
vložením do sušiče vyprány. Hmotnost po odstředění činila 64 kg pro vsádku režimu 
C30-DX55 a 66,6 kg pro režim DX55. Při měření byly sledovány hodnoty teplot spalin z 
mikroturbíny, teploty za spalovací komorou sušiče a teploty za bubnem, hodnoty rela-
tivního tlaku ve spalovací komoře a za filtrem sušiče, přetlaku za ventilátorem a rela-
tivní vlhkosti v odtahu sušiče. Zaznamenávány byly také parametry mikroturbíny C30 
a polohy klapky na spalinovodu turbíny (servo u MT) a klapky spalinovodu ústícího do 
spal. komory sušiče (servo k DX55), kdy poloha 0° znamená zcela zavřeno a 90° zcela 
otevřeno. Výsledky měření jsou shrnuty v Tab. 12.  

Podrobnější výsledky včetně základních grafů zobrazených výsledků jsou součástí 
elektronické přílohy č. 7. Tato příloha dále obsahuje zpracovaná data všech provede-
ných experimentů na této sestavě, včetně srovnání s bilančním modelem.  
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Tab. 12 Výsledky experimentálního měření na sestavě C30-DX55 dne 31. 7. 2017 

  DX55 C30-DX55 
Hmotnost prádla před sušením [kg] 66,6 64 
Hmotnost prádla po sušení [kg] 40,9 45,4 
Průměrná teplota spalin z mikroturbíny [°C] – 304,98 
Průměrná stř. tep. na výstupu ze sp. komory [°C] 279,66 211,41 
Relativní vlhkost na počátku sušení [% r.v.] 85,82 72,2 
Relativní vlhkost na konci sušení [% r.v.] 18,58 31,45 
Vygenerovaná elektrická energie [kWh] 0 9,5 
Doba sušení [s] 1810 1524 

 
Dne 3. 5. 2018 byla provedena úprava spalovací komory tak, aby bylo možné využít 
100 % produkovaných spalin MT C30 při plném výkonu. Toto měření se nejvíce přiblí-
žilo dynamice měření při režimu DX55. Porovnání obou režimů je na Obr. 29. Pozoro-
vatelné je několik skutečností. Doba dosažení výstupní relativní vlhkosti je obdobná, 
sušící teploty jsou velmi blízké a průběh relativní vlhkosti je shodný. Na hodnotách 
v režimu DX55-C30 v časech mezi 10 a 15 min lze pozorovat anomálii, ta je způsobena 
samovolným otevřením dveří sušiče během prováděného měření.  
 

 
Obr. 29 Srovnání režimu DX55 31.7. 2017 s režimem DX55-C30 dne 3.5.2018 

4.4 Srovnání experimentálních dat s bilančním modelem 
V předcházející kapitole byl vytvořen teoretický bilanční model kogenerace. Tento mo-
del využívá automatického natáčení klapek tak, aby docílil sušení shodného s režimem 
bez mikroturbíny. Případné přebytečné spaliny jsou využívány ve výměníku. Experi-
menty byly prováděny vždy pouze pro jednu aplikaci (přímé sušení, nebo ohřev vody 
ve výměníku), nikoliv jejich kombinaci. Důvodem je kapacita laboratoře a nízká časová 
dotace k řádnému proměření kombinovaného způsobu provozu.  
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Během prováděných pokusů na sušiči DX55 nebyl měřen hmotnostní tok žádného 
z proudů. Pro srovnání experimentu s teoretickým bilančním modelem bylo nezbytné 
vypočítat hmotnostní tok spalin proudící z MT do sušiče DX55. Výpočet byl proveden 
iteračně a je součástí přílohy č. 4. Na Obr. 30 je zobrazen rozdíl toku spalin bilančního 
modelu a dopočteného toku spalin do sušiče ze dne 31. 7. 2017. Z grafu je patrné, že 
během experimentu nebylo do sušiče dodávané stejné množství tepla (v podobě spalin) 
a podmínky pro sušení byly zcela odlišené.  

Univerzálnost vytvořeného bilančního modelu ukazují výsledky na Obr. 31. Tento 
graf srovnává experimentálně naměřená data ze dne 31. 7. 2017 a výstupy uprave-
ného bilančního modelu v programu Chemcad. Upravený bilanční model využívá hmot-
nostního toku odváděné vody z prádla dle experimentu, který byl dopočítán pomocí 
scriptu GNU Octave v příloze č. 4. Z grafu je patrné, že bilanční model při úpravách 
vykazuje výstupy blízké experimentálním datům a je tedy vhodným podkladem pro 
práci v kapitole 5. Data získaná algoritmem jsou součástí elektronické přílohy č. 7, list 
‘31.7 Vyhodnoceno‘. Upravený bilanční model v programu CC je součástí elektronické 
přílohy č. 7.  
 

 
Obr. 30 Množství spalin z MT proudící do sušiče (experiment 31. 7. 2017 vs. bilanční model) 

 

 
Obr. 31 Výsledky z bilančního modelu sušení při použití vstupů experimentálních dat  

ze dne 31. 7. 2017 
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4.5 Závěry experimentálního měření 
Cílem prováděných pokusů bylo potvrdit, respektive vyvrátit realizovatelnost využití 
tepla spalin mikroturbíny C30 pomocí výměníku a přímého sušení v sušiči DX55. Jeli-
kož je kogenerační systém v LENP pevně spjat s modelem komerční prádelny s kapaci-
tou 500 kg prádla na směnu, cílem bylo potvrzení možnosti integrace plynové MT do 
prádelenského provozu. 

Prováděné experimenty na výměníku spaliny-voda, předávajícího teplo spalin MT 
do procesní vody dále používané k praní, potvrdily funkčnost tohoto systému. Ohřev 
vody pomocí spalin MT se stává prvním klíčovým prvkem pro integraci plynové mikro-
turbíny do případové studie v kapitole 5.  

Měření na sestavě C30-DX55, tedy ověřování přímého sušení prádla v průmyslo-
vém sušiči, opět potvrdilo realizovatelnost. Prozatímní stav využití spalin MT v sušiči 
není dokončen. Plánuje se proces zefektivnit s cílem sušení urychlit oproti standard-
nímu ohřevu. Tímto výzkumem se dále zabývají další pracovníci LENP. Dne 3. 5. 2018 
se podařilo dynamiku sušení přiblížit režimu DX55, nicméně na úkor vysokých teplot 
při konci měření. Vysoké teploty mohou mít negativní dopad na životnost prádla. Model 
přímého sušení prádla v sušiči se stává druhým klíčovým prvkem pro integraci plynové 
MT do procesu v případové studii v následující kapitole. 
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5  
 
KOMERČNÍ PRÁDELNA S KOGENERAČNÍM 
ZDROJEM 

Tato kapitola se věnuje případové studii integrace plynové mikroturbíny do průmyslo-
vého procesu profesní údržby prádla. Využívá poznatků z dřívějších kapitol. Záměrem 
tvorby modelu integrace je výpočet provozních dat pro následnou ekonomickou ana-
lýzu. Díky univerzálnosti používaného modelu v programu Chemstation Chemcad je 
model schopen poskytnout hned několik možností integrace a umožňuje popis všech 
jejich potenciálních výhod a nevýhod včetně konkrétních technologických dat pro tech-
nickou analýzu.  

Mikroturbína má vyšší účinnost v plném zatížení a zároveň její počet startů je ome-
zený. [1], [10], [18]. Z toho důvodu je vhodné zvolit prádelnu s kontinuální provozem, 
s menším počtem odstávek, tedy prádelnu s větší kapacitou. Reprezentativním model 
pro integraci se stává prádelna s kapacitou7 10 tun prádla na směnu. Simulace případové 
studie není postavena na odhadech, nýbrž na skutečných průmyslových podkladech 
předních světových výrobců prádelenské technologie [15] a [16] vlastních zkušenostech 
autora s prádelenským provozem (6 let) a v neposlední řadě s přechozím výzkumu 
LENP, který popisují především zdroje [5], [10] a [20].  

5.1 Energetická náročnost procesu profesní údržby prádla 
Cílem procesu je umožnit opakované použití textilií, prádla z nemocnic, hotelů a do-
mácností. Průmyslový proces údržby prádla se poněkud liší od toho v domácnosti. Při 
vyšší kapacitě prádla přestává být ruční žehlení výhodné a přechází se na žehlení stro-
jové. Pračky jsou nahrazeny tunelovou, kontinuální, plně automatizovanou pračkou a 
sušení v sušiči namísto na šňůře na prádlo. O skládání se samozřejmě také postarají 
stroje. Lidský zásah je nezbytný především v začátku procesu, při třídění prádla a v prů-
běhu při jeho manipulaci, například při navěšování na ramínka žehliče tvarového prá-
dla. Moderní prádelny se snaží lidskou práci v procesu co nejvíce eliminovat. [15], [16], 
[27] 

Každý kilogram zpracovaného prádla vyžaduje relativně velké množství energie – 
elektrické i tepelné. Podkapitola podrobně mapuje specifické spotřeby každého kroku 
v procesu, popisem procesu, podrobnou analýzou jeho chování a implementací do mo-
delu případové studie prádelny. 

 

                                                 
7 Kapacita průmyslových prádelen je vztažena na hmotnost zpracovaného suchého čistého prádla.  



5 KOMERČNÍ PRÁDELNA S KOGENERAČNÍM ZDROJEM 

52 
 

5.1.1 Popis procesu profesní údržby prádla 

Na začátku procesu je znečištěné, případně poškozené prádlo – na jeho konci je prádlo 
čisté, případně opravené. Zjednodušené schéma procesu profesní údržby prádla shrnuje 
Obr. 32, na kterém jsou patrny všechny vstupy a výstupy procesu.  

Energie a paliva jsou spotřebovány na ohřev prací vody, mechanizaci prádla, ná-
sledné sušení a žehlení. Do této složky je zahrnuta i doprava prádla, ať už od zákazníka 
do místa zpracování, tak v samotném provozu prádelny. Prát bez vody není možné. 
Voda je základním procesním médiem prádelenského procesu. Chemie v pracím pro-
cesu může velkým způsobem ovlivnit jeho energetickou náročnost, stejně tak může mít 
vliv na energetickou spotřebu v následných procesech [28]. Mechanizace prádla urych-
luje praní i žehlení a je nezbytná při přepravě prádla. Lidská práce v procesu je postupně 
omezována, avšak se současnou technikou není možné ji z procesu zcela odstranit. Vý-
stupní složkou jsou plynné emise a odpadní voda. Emise vznikají ve spojitosti s tepelnou 
spotřebou procesu. Většina prádelen má vlastní tepelný zdroj. Málo zmiňovanou emisní 
složkou je potom otěr z prádla vznikající při jeho sušení a manipulaci, odchází pak spo-
lečně s odpadní vzdušinou ven z prádelny. Jeho velká část je zachycena ve filtrech sa-
motných strojů, avšak jeho uvolnění do atmosféry není reálné zcela zamezit. Odpadní 
voda obsahuje nečistoty z prádla, chemické detergenty, otěr z prádla. Potenciální biolo-
gická kontaminace odpadní vody není vyloučena. [29] 

 
Obr. 32 Proces profesní údržby prádla [20] 

Na dalším schématu Obr. 33 je přehledně zobrazen celý proces, který v různých 
modifikacích používají prádelny po celém světě. Toto schéma odpovídá vytvářené pří-
padové studii. Základní principy tohoto procesu se nemění napříč zeměmi, ani napříč 
výrobci prádelenské technologie. Výrobci si konkurují především ve výstupní kvalitě a 
rychlosti zpracování (kapacitě), ceně a náročnosti na údržbě strojů. 

Celý proces z Obr. 33 lze popsat následovně. Prádlo od zákazníka je roztříděno do 
pytlů s obsahem jedné komory tunelové prací linky nebo bubnu sólo pračky. Tunelová 
pračka funguje zcela kontinuálně v intervalech 1–2 minut. Je rozdělena do několika ko-
mor, přičemž v nich probíhají různé procesy. Tyto procesy jsou podobné běžné před-
pírce, hlavnímu praní, máchání a konečné neutralizaci prádla, jak je tomu běžné u sólo 
strojů – samostatně stojících praček. Ve valné většině mají prádelny vedle tunelové 
pračky i pračky samostatně stojící k pokrytí menších kusových zakázek, individualizaci 
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pracích programů, nebo k pokrytí přepírek8. Vyprané prádlo je v pračkách odstředěno. 
Za tunelem, v němž se prádlo neodstřeďuje, je z prádla voda odstraňována tlakem po-
mocí hydraulického lisu. Takto slisované prádlo drží pohromadě a je nezbytné jej oddě-
lit. Oddělení je možné v bubnovém sušiči pomocí rotace bubnu. Další možností je vyu-
žití tzv. rozbíječe koláčů, který pomocí mechanického zásahu slisovaný koláč rozloží. 
Rozbíječe koláčů se využívají před procesem žehlení. Prádlo zbavené většiny vody s vlh-
kostí přibližně 0,5 kgH2O/kgprádla je vysušeno nebo vyžehleno. 

 
Obr. 33 Podrobné schéma moderního procesu profesionální údržby prádla [15] 

                                                 
8 Přepírka – prádlo, u něhož je nezbytné opakovat prací proces z důvodu setrvávajícího znečištění. Prací 
program může být změněn na více účinný, například s vyšší teplotou nebo s účinnějšími detergenty. 
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Sušení probíhá pomocí bubnových sušičů a jedná se především o prádlo nevyžadu-
jící žehlení. Před ručním žehlením je nezbytné vyprané prádlo předsušit. Strojové žeh-
lení nevyžaduje sušení. Rovné prádlo9 je žehleno pomocí válcového žehliče – mandlu, 
někdy také kalandru. V něm je za pomocí proudícího vzduchu a vysokých teplot styko-
vých ploch mezi válci z prádla odvedena vlhkost a díky tlaku působení na prádlo je 
prádlo narovnáno – vyžehleno. Většina dnes používaných velkokapacitních mandlů je 
vybavena automatickým vkladačem na začátku a vkladačem na konci cyklu žehlení. 
Skladač je dále napojen na dopravník a prádlo je pak expedováno. Tvarové prádlo10 je 
žehleno pomocí tzv. tunelu finisheru, neboli tunelu dokončovače. Prádlo musí být navě-
šeno na ramínka (vyžaduje lidskou práci) a takto navěšené prádlo projíždí jedno za dru-
hým tunelem. Tunel využívá turbulentního proudění vzduchu k mechanizaci prádla za 
účelem navrácení jeho původního tvaru. Využívá také přímého nástřiku páry na prádlo 
a vysoké teploty proudícího vzduchu (120 °C) k rozvolnění struktury vláken v prádle. 
Prádlo na výstupu z tunelu je vyžehleno bez běžných ohybů způsobených tlakovým 
žehlením lisů a mandlů. Prádlo je na ramínkách distribuováno přímo zákazníkům, pří-
padně je z ramínek odstraněno a následně poskládáno před expedicí. Suché froté prá-
dlo11 je před expedicí poskládáno ve skladači froté prádla. Ruční žehlení probíhá na 
žehlících lisech. Ty využívají vysokého tlaku a teploty k odstranění zbylé vlhkosti z prá-
dla a jeho mechanického narovnání. Žehlící lisy vyžadují parní vytápění a lidskou ob-
sluhu.  

5.1.2 Model procesu profesní údržby prádla 

Výše popsaný proces je velmi komplikovaný a jeho simulace vyžaduje zjednodušení. 
Model je vhodné postavit na proudu procesní vody. Tento princip využívají samotní 
výrobci prádelenské technologie [16], [15], [30] k prezentování kvality jejich strojů a 
článek [6] jej použil k matematickému výpočtu energetické náročnosti procesu. 

Všechny kroky vyjma přepravy prádla jsou spojeny s vodou. Během praní je nutné 
dodat prádlu velké množství vody a tu je zapotřebí ohřát na mnohdy vysoké teploty 
(až 90 °C). Následně je prací voda z prádla vyplavena vodou máchací. Zbytková vlhkost 
v prádle, vlhkost po odstředění nebo lisování doprovází prádlo po zbytek procesu. Bě-
hem sušení je z prádla odpařena všechna vlhkost, případně její část. Záleží na typu prá-
dla a jeho dalším zpracování. Toto odpaření je spojeno s nutností dodat velké množství 
tepla a vyžaduje také mechanizaci pomocí rotace bubnu díky elektromotorům. Žehlení 
je proces energeticky velmi náročný, jelikož dodané teplo neslouží jen k odstranění vlh-
kosti, ale také k rozvolnění vláken prádla a umožnění jeho mechanického narovnání. 
V prádelnách, kde se zpracovává rovné prádlo, je žehlení tepelně nejnáročnějším pro-
cesem.  

Obr. 34 demonstruje graficky cestu vody prádlem pro obecný prádelenský provoz. 
Vytvořený model musí odpovídat reálným specifickým spotřebám tepla a elektrické 
energie, které je možné naměřit v moderních prádelnách. Za tímto účelem byla navá-
zána spolupráce se společností JENSEN GmbH [15], která poskytla katalogová data své 
technologie. Veškerá data byla konfrontována s hodnotami uvedenými v článku [6]  

                                                 
9 Mezi rovné prádlo se řadí: povlečení postele, prostěradla, ubrusy a jiné prádlo s velkou plochou. 
10 Mezi tvarové prádlo patří: osobní oblečení, pracovní oděvy, župany a pyžama.  
11 Froté prádlo zahrnuje: ručníky a prostěradla ze smyčkové tkaniny. 
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a na základě dalších konzultací s odborníky z praxe definitivně zvolena. Specifická spo-
třeba vody a teplota při praní byla konzultována s profesionály ze společnosti Professi-
onal support s.r.o. [31], společnosti nastavující prací programy a dodávající chemii prá-
delnám v několika státech Evropy. Autor za tímto účelem provedl vlastní dodatečný 
výzkum v několika prádelnách na území České republiky a Norska. Klíčové hodnoty 
rozhodující o energetické náročnosti procesu jsou shrnuty v Tab. 13 a konfrontace dat 
získaných z modelu s daty dříve popsanými je uvedena v následující kapitole v Tab. 15. 

 
Obr. 34 Cesta toku vody procesem profesní údržby prádla 

Tab. 13 Klíčové podíly vody v průběhu pracího procesu v modelu [6], [20], [32], [33] 

Proměnná Jednotka Hodnota 

V
od

a Objem a teplota prací vody – sólo pračky 
lH2O/kgspr (°C) 

3,5 (70) 
Objem a teplota máchací vody – sólo pračky 7 (15) 
Objem vody a teplota v tunelu při praní 4 (70) 

V
lh

ko
st

 Počáteční 

lH2O/kgspr 
 

0 
Po odstředění v pračce 350 G 0,45 
Po lisování za tunelem 0,55 
Před ručním žehlením (částečné sušení) 0,3 
Po žehlení anebo celkovém sušení 0 

Samotný model zanedbává měrné teplo prádla a jeho mechanické vlastnosti. Avšak 
pro stanovení měrných spotřeb energií, teplot praní a způsobu zpracování prádla byl 
vytvořen velmi podrobný sortiment prádla reflektující obecnou prádelnu. Tento sorti-
ment se stal základem modelu a nabídky obdržené od společnosti JENSEN GmbH. Na-
bídka tvoří elektronickou přílohu č. 11 a podrobný rozpis sortimentu prádla je na listu 
‘Prádlo‘ elektronické přílohy č. 8. Souhrnné návrhové vlastnosti pro model jsou shrnuty 
v Tab. 14. 

Tab. 14 Souhrnné návrhové hodnoty strojů (kapacita je v hmotnosti suchého prádla) 
Sólo 

Pračky 
Prací 
Tunel 

Mandl Sušení Tunel 
Finisher 

Ruční 
žehlení 

165 1085 738 154 641 227 

kg/h kg/h kg/h kg/h ks/h ks/h 
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5.1.3 Simulace profesní údržby prádla 

Model prádelny byl vytvořen v programu Chemstation Chemcad 7 pro dobrou návaz-
nost na předchozí model plynové mikroturbíny s výměníkem a sušičem, který je popsán 
v kapitole 3. Finální model je součástí několika elektronických příloh a jeho schéma je 
uvedeno na výkrese v příloze č. 10. Vytvořený model reflektuje všechny dříve popsané 
procesy. Pro nastavení proudů v simulaci byl předem proveden předběžný výpočet 
v programu Excel – list ‘bilance‘ přílohy č. 8.  

Podrobné výsledky popsaného modelu jsou na listu ‘Výstupy CC‘ téže přílohy. Cel-
ková tepelná spotřeba v modelu je 1417 kW a elektrická spotřeba 166 kW. Tyto hodnoty 
jsou prvními vstupy pro implementaci plynové mikroturbíny do procesu. Konfrontace 
měrných energetických spotřeb návrhových s modelem je v Tab. 15. Výsledný model 
velmi reálně reflektuje skutečný proces profesní údržby prádla. Finální varianta modelu 
umožňuje nejrůznější nastavení pro simulování různých podmínek provozu, čehož bude 
využito v následující integraci procesů a implementaci plynové mikroturbíny. 

 
Tab. 15 Srovnání měrných energetických spotřeb jednotlivých částí  
procesu profesní údržby prádla získaných z různých zdrojů 

Energetická náročnost 
procesů 

Článek 
[6] 

Vlastní 
měření 

JENSEN 
[příl. 11] 

Výstupy 
model 

[kWh/kgspr] 
Praní v pračkách teplo 0,200 0,29 není spo-

jeno  
s výrob-

cem 

0,26 
Praní v pračkách elektřina 0,100 0,18 0,13 
Praní v tunelu teplo – 0,25 0,26 
Praní v tunelu elektřina – 0,1 0,08 
Sušení teplo 0,750 – – 0,86 
Sušení elektřina 0,050 – – 0,05 
Žehlení teplo 0,585 0,72 0,495 0,60 
Žehlení elektřina 0,0036 0,009 0,0036 
Žehlení tvarové pr. teplo 0,850 – 1 0,91 
Žehlení tvarové pr. elekt. 0,055 – 0,055 

  
Následující text s odkazem na přílohy č. 10 popisuje jednotlivé části modelu. 
  

Parní kotel včetně instrumentace 

Tepelným zdrojem prádelny je parní kotel a o distribuci tepla se starají rozvody páry. 
V modelu jsou proudy páro-kondenzátního systému značeny zelenou barvou. Kotel je 
simulován výměníky (22) a (1). Výroba páry je včetně odluhu a odkalu (10 % hmotnost-
ního toku páry) – proud {56} [34]. Pracovní tlak vyrobené páry je 10 bar(g). 

 
Sólo pračky 

Prací sólo stroje jsou simulovány dvěma nádobami (8) a (14), kde dochází k ohřevu vody 
a následnému máchání prádla. Zdrojem tepla je proud páry {4}. Výstupem je odpadní 
voda {32}, vždy značeno oranžovou barvou, a voda v prádle pokračující do dalších pro-
cesů {30}. Vstupním proudem je vyjma páry pouze voda, v celém systému značena mod-
rou barvou. 
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Prací tunel 

Systém praní v tunelu je zjednodušen na dvě nádoby spojené procesními proudy. Vstup 
vody {22} je pouze do máchací části – nádoba (46). V prací části dochází k ohřevu vody 
za pomocí proudu páry {48}. Voda z máchaní {90}, později {11} je použita v prací nádobě 
(2). Výstupem je odpadní voda {14} a voda v prádle po vylisování {19}. 
 

Sušiče 

Sušení prádla v bubnových sušičích je simulováno jediným procesem. Jedná se o zaří-
zení mixer (52), které smíchá proud vody v prádle {37} a {29} s proudem horkého vzdu-
chu {74}. Proud vzduchu je ohříván pomocí parního výměníku (51) využívající k ohřevu 
páru {80}. Vstupující vzduch je proud {52}. Výstupem je kondenzát {73} z parního výmě-
níku a vlhký vzduch {79}. 
 

Žehlící lisy 

Žehlící lisy jsou simulovány jako směs proudů vody v prádle {39} a vzduchu {38} ve 
výměníku (58). Ohřev je zajištěn proudem páry {40} a odvodem kondenzátu {83}. Vý-
stupní proud {76} je odpařená voda a ohřátý vzduch simulující tepelné ztráty do okolí. 
 

Válcový žehlič (mandl) 

Je simulován na základě jeho reálného fungování. Voda v prádle {23} je odpařována 
v korytech žehliče, jejichž funkci simuluje výměník (64), přičemž odpařená voda je od-
váděna suchým vzduchem {95} ohřívaném ve stejném systému společně s vodou. Vý-
stupním proudem je vlhký vzduch {86}. Proudy {100} a {94} jsou topná pára a kondenzát 
za žehličem. 
 

Tunel finisher (žehlící tunel) 

Tunel finisher má vzhledem k podobnosti se sušičem má model postavený na jednotce 
mixer (72), která míchá proud vody v prádle {64} s proudem ohřátého vzduchu {112} po-
mocí parního výměníku (73). Do mixéru navíc vstupuje ostrá pára {104}, která simuluje 
nástřik páry na prádlo. Výstupem je vlhký vzduch {99} a kondenzát {109}. Vstupem je 
navíc pára {106} a suchý vzduch {107}.  

5.2 Procesní integrace (Pinch Analysis) procesu profesní 
údržby prádla 

Procesní integrace (Pinch Analysis) je metodologie ke snižování energetických spotřeb 
průmyslových procesů nalezením jejich termodynamicky dosažitelného minima. Tato 
metodologie obsahuje také postupy k využití tepelných zdrojů. Cílem práce je využití 
plynové MT jako jediného tepelného zdroje ve zvolené případové studii. V případě im-
plementace plynové mikroturbíny do neoptimalizovaného procesu by vznikla spíše 
elektrárna namísto prádelny. Elektrická spotřeba procesu je kolem 12 % tepelné spo-
třeby (166 kWe a 1417 kWt) a mikroturbína s rekuperátorem má elektrickou účinnost 
okolo 30 %. Zbylá vyrobená elektřina by se musela prodávat a v případě řádů stovek 
kilowat by se jednalo o změnu obchodního modelu vlastníka prádelny. Z toho důvodu 
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je třeba k utilizaci12 přistoupit více analyticky. Následující podkapitola popisuje pro-
cesní integraci profesní údržby prádla s cílem snížit její energetickou náročnost natolik, 
aby se vyplatilo do procesu implementovat plynovou mikroturbínu bez zásadního zá-
sahu do business modelu vlastníka prádelenského provozu. 

Zdroj [6] pracuje s pevně stanovenými měrnými spotřebami procesů, což neumož-
ňuje jejich další analýzu. Na rozdíl od modelu v publikaci [6] umožňuje model vytvo-
řený v rámci diplomového projektu analýzy proudů a jejich vzájemné provázanosti. 
Model není vázán na měrné spotřeby, naopak je připraven na jejich úpravu a na zásadní 
změnu, kterou je náhrada zdroje tepelné energie. 

Procesní integrace se zabývá případovou studií se snahou nejdříve snížit spotřebu 
páry a následně parní vytápění nahradit jiným tepelným zdrojem – plynovou mikrotur-
bínou. Z tohoto důvodu není v následující analýze zahrnuta optimalizace parních roz-
vodů a pára je topným mediem, nikoliv analyzovaným proudem. Jelikož technická a 
ekonomická analýza v kapitola 6 podává srovnání parního vytápění s implementovanou 
MT do prádelenského procesu je nutné zmínit příležitosti pro zvýšení jejich účinnosti. 
Páro-kondenzátní systém je neefektivní, jelikož brýdové páry unikají do atmosféry 
z důvodu nutnosti dochlazení kondenzátu v nádobě o atmosférickém tlaku. [34] Expan-
dérová jednotka (ang. Flash Vessel) je zařízení pro dodatečnou expanzi kondenzátu a tím 
spojenou produkci brýdových par (ang. Flash Steam). Takto vzniklá pára lze díky jejích 
nižšímu tlaku (v případové studii 2.1 bar(g)) označit jako nízkotlaká pára. Systém zapo-
jení tohoto zařízení do rozvodů je na Obr. 35. V prádelně je nízkotlaká pára používaná 
jako topné médium do pracího tunelu a přebytek této páry ohřívá přímou injektáží na-
pájecí vodu kotle. [34], [35]  

V celé podkapitole budou používány modifikace metod a poznatků ze zdrojů [36] a 
[37], pokud není uvedeno jinak. 

 
Obr. 35 Systém zapojení expandérové jednotky (Flash Vessel) v páro-kondenzátním systému 

                                                 
12 Poznámka k překladu: ‘Utilization‘ - Využití tepelného zdroje ‘Utility‘ pro proces.  



5.2 Procesní integrace (Pinch Analysis) procesu profesní údržby prádla 
 

59 
 

5.2.1 Analýza proudů 

Prvním krokem procesní integrace je analýza teplých13 a studených14 proudů. Výsledek 
analýzy je v Tab. 16. Označení C# jsou studené proudy a H# jsou proudy teplé. Proud 
H4 symbolizuje ztráty při ručním žehlení, tento proud je zcela nevyužitelný a v reálném 
procesu neměřitelný. Proud C5-2 je rozdělen do několika částí, jelikož se jedná o ohřev, 
vypařování a přehřívání vody v prádle zpracovávaném na žehlícím mandlu. Jedná se o 
přijatelné zjednodušení bez zásadního dopadu na celkový výsledek.   
 
Tab. 16 Analýza proudů profesní údržby prádla v obecném případě vytvořeného modelu 

Zn. Název Hm.  
tok 

Tep. 
kapacita 

Poč. 
teplota 

Cílová 
teplota 

Měrné 
teplo 

Změna 
entalp.   

�̇� cp Ts Tt �̇� ∙ 𝐜𝒑 ΔH 
[-] [-] [kg/h] [kJ/kgK] [°C] [°C] [kW/K] [kW] 
C1 Prací voda pračky 576 4,186 10 70 0,67 40,19 

H1 
Odpadní voda 
pračky 536 4,186 70 20 0,62 31,16 

C2-1 
Voda máchací tu-
nel 4342 4,186 10 45 5,05 176,71 

C2-2 Voda prací tunel 4316 4,186 45 70 5,02 125,46 

H2 Odpadní voda tu-
nel 

4017 4,186 70 20 4,67 233,54 

C3 Vzduch suška 8654 1,0032 20 75 2,41 132,64 

H3 
Vlhký vzduch su-
ška 8737 1,0123 50 20 2,46 73,70 

C4* 
Směs vzduch a 
voda, ruční žehlení 1013 1,026 15 80 0,29 18,77 

H4 N/A 

C5-1 Vzduch mandl 
vstup 

7104 1,0032 20 120 1,98 197,96 

C5-2a Voda v prádle 
mandl ohřev 

331 4,186 30 100 0,38 26,94 

C5-2b 
Voda v prádle 
mandl vypařov. 331 452 100 105 41,56 207,79 

C5-2c 
Voda v prádle 
mandl přehřívání 331 2,035 105 120 0,19 2,81 

H5 
Vzduch mandl vý-
stup 7435 1,049 120 20 2,17 216,65 

C6 Vzduch finisher 
vstup 

8566 1,0032 20 130 2,39 262,58 

H6 Vzduch finisher 
výstup 

8730 1,0225 85 20 2,48 161,17 

*ztráty sáláním do vzduchu včetně ohřevu vody v prádle při ručním žehlení 

5.2.2 Targeting (hledání optima) 

Po analýze proudů se může přistoupit k tzv. targetingu – nalezení minimální energe-
tické náročnosti procesu. K tomuto kroku je nezbytné stanovení ΔTmin. Jedná se o mi-
nimální teplotní rozdíl, který by neměl být nikde v procesu překročen. Na základě au-

                                                 
13 Teplý proud – proud, který je nezbytné ochladit na požadovanou teplotu, například spaliny zem. plynu 
14 Studený proud – proud, který je nutné ohřát na teplotu vyžadovanou procesem, například sušící vzduch 
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torova vlastního uvážení bylo zvoleno minimální ΔTmin na 15 °C. Za účelem zjištění mi-
nimálních hodnot spotřeb tepla a ztrát15 byl použit The Table Problem Algoritm. Vzhle-
dem k rozsahu práce se text nezabývá každým z provedených kroků a demonstruje 
pouze výsledky jednotlivých kroků procesní integrace. Průběh výpočtu je v tabulce 
níže, přičemž zjištěné Qh,min (minimální potřeba dodaného tepla) je 603 kW a Qc,min (mi-
nimální tepelné ztráty) jsou 127 kW, jež jsou hodnoty stále platné pro model prádelny 
o kapacitě 10 tun na směnu.  
 

Tab. 17 The Table Problem Algoritm 

 
 

Při nakreslení Composite Curves (překlad: kompozitní křivky proudů) ideálního 
stavu při ΔTmin a stavu v průmyslu zcela běžném (standard) zjišťujeme, že prostor pro 
úspory energie v tomto procesu je opravu obrovský. Obr. 36 demonstruje tento případ, 
odkud je patrné, že hodnoty Qh,standard a Qc,standard jsou výrazně vyšší než nalezené mi-
nimum. Posunutím křivky studených proudů můžeme docílit většího překrytí křivek a 
tím zvýšit rekuperaci tepla v procesu. Toho lze docílit použitím výměníků mezi jednot-
livými proudy. Standardní nastavení v prádelnách využívá téměř vždy výměník přede-
hřívající prací vodu v tunelu na úkor ochlazení odpadní vody. To je důvod malého pře-
krytí křivek horkých a studených proudů. V případě, že výměník použit není, dochází 
k nárůstu Qh a Qc až na hodnoty dříve zjištěné v modelu. Dalším krokem je nalezení 
ideální sítě výměníků, která zajistí požadovaný přenos tepla mezi proudy tak, aby bylo 
dosaženo hodnot minimálních ztrát a spotřeb tepla. Využití plné ideální sítě výměníků 
není bohužel v reálném provozu možné. V systému se nachází zakázaná spojení mezi 
proudy (překlad: Forbidden matches). Přesněji neexistuje v procesu možnost, jak ohřát 
vodu v prádle při strojním žehlení (proud C5-2) a ztráty sáláním do vzduchu včetně 
ohřevu vody v prádle při ručním žehlení (proud C4) kterýmkoliv z horkých proudů. 
                                                 
15 Běžně se používá pojem Qcold, který představuje teplo chlazením, v případě prádelny není nutno externí 
chlazení a zbytkové teplo se stává teplem odpadním, nevyužitým. 

ΔTi Δ(mCp)i ΔHi

[°C] [kW/K] [kW]

H5
C5-2c

C5-2b

H6

H1 H2

C2-2
H3

C5-2a

C3 C5-1 C6

C4

C1 C2-1

Rozdělení proudůTeplota

137,5
10 2,39 23,87

127,5
15 4,55 68,31

112,5
5 43,76 218,80

107,5
5 2,59 12,93

102,5
15 2,59 38,78

87,5
5

8,49 127,41
62,5

10 3,20 32,00
52,5

10 3,23 32,30
42,5

5 0,77 3,87
37,5

10 0,39 3,89
27,5

5 -6,39 -31,95
22,5

5 -6,68 -33,39
17,5

5 -12,40 -61,98
12,5

2,87 14,37
82,5

5 5,29 26,43
77,5

15
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Z toho důvodu se minimální spotřeba tepla zvyšuje. Vzhledem k rozsahu práce se text 
nezabývá každým z provedených kroků a demonstruje pouze konečný výsledek, nale-
zené optimum, které je ideálním základem pro použití tepelného zdroje (překlad: uti-
lity). Výsledná síť je pak zachycena na Obr. 37 a její modifikace včetně výpočtových 
postupů je součástí přílohy č. 8. 

 
Obr. 36 Composite Curves Diagram (graf kompozitních křivek) 

 
Obr. 37 Optimální výměníková síť procesu profesní údržby prádla 

Jak je z  Obr. 37 patrné, využívá se celkem čtyř druhů výměníků. Seznam výměníků 
včetně jejich popisu je následující: 

I. Výměník voda-voda: využívá tepelnou energii odpadní vody pracího tunelu 
k předehřevu máchací vody. 

II. Výměník, případně sada výměníků, vzduch-vzduch: ohřívá nasávaný 
vzduch sušiče na úkor ochlazení odcházejícího vlhkého vzduchu ze sušiče. 

III. Výměník vzduch-voda: ohřívá prací vodu tunelu ochlazováním horkého od-
cházejícího proudu vlhkého vzduchu z válcového žehliče. 

IV. Výměník vzduch-vzduch: předehřev nasávaného vzduchu tunelem finisher 
ochlazování vlhkého vzduchu z něj vycházejícího. 
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Výměník I. je výměníkem standardně využívaným. Všechna níže zmíněná zařízení jsou 
v prádelenské praxi používána, ne však vždy v síti jako je navržená. Srovnání mezi mi-
nimálním, standardně používaným a optimálním systémem nyní nabízí Tab. 18. Z ta-
bulky je zřejmé, že optimální systém se blíží minimu, a to s použitím malého počtu vý-
měníků. Většina použitých výměníků nevyžaduje dlouhé rozvody, nýbrž je spojena 
s proudy v daném procesu. Výjimku tvoří výměník IV. Prádelny hojně využívají také 
výměník voda-voda u vsádkových praček, který využívá tepelnou energii odpadní vody 
samostatně stojících praček k předehřevu prací vody těchto praček. V optimálním sys-
tému není použit z důvodu jeho nízkého výkonu a vysokých pořizovacích a provozních 
nákladů. Své uplatnění nachází v provozech s převahou prádla praného na sólo strojích. 
Použití jednotlivých výměníků bylo ověřeno například u zdrojů: [6], [35]. 

Tab. 18 Srovnání optimalizovaného systému s minimálním a standardním 

 minimální standardní optimální 
Počet výměníků - 1 4 

Teplo přenesené výměníky - 163,5 kW 451,9 kW 
Spotřeba externího tepla 602,9 kW 1028,4 kW 739,9 kW 

Tepelné ztráty 127,3 kW 552,7 kW 264,3 kW 

5.2.3 Použití plynové mikroturbíny v prádelenském procesu 

Po nalezení optima je možné vykreslit The Grand Composite Curve. Diagram je jediný 
vhodný pro osazení procesu kogeneračním zdrojem. Celá integrace je tedy zobrazena 
na Obr. 38. Plynová mikroturbína spotřebovává palivo a vyrábí elektřinu  
o výkonu Pe, přičemž zbytek energie ve formě spalin je využit v procesu. Spaliny mohou 
být ochlazeny až na teplotu 35 °C, což je hodnota vyšší než rosný bod spalin. [18] 

Z obrázku vyplývá, že proces lze osadit jediným tepelným zdrojem, plynovou MT 
(případně sérií mikroturbín). Požadavkem je tepelný výkon zdroje 740 kW. Proces 
v tomto případě bude mít tepelné ztráty 264 kW. Zároveň je touto implementací dodr-
ženo ΔTmin. 

 
Obr. 38 Integrace MT do optimalizovaného procesu pomocí GCC 
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5.3 Návrh a simulace zvolené integrace v modelu 
Požadovaný tepelný výkon mikroturbíny je téměř 740 kW. Tomu odpovídají dvě sériově 
zapojené mikroturbíny Capstone C200S s elektrickým výkonem 2 x 200 kW. Podrob-
nosti o zvolených strojích jsou v příloze č. 2. V případové studii CS G (MT), která bude 
popsána v další kapitole, je použita mikroturbína C65, jejíž technický list je v pří-
loze č. 3.  

Model pro využití tepla mikroturbíny je založen na podkladech a důkazech z před-
chozích kapitol. Realizace byla provedena v simulačním programu Chemstation Chem-
cad a napojena na dříve vytvořený model prádelny. Konečná grafická podoba je na vý-
krese z přílohy č. 10. Část modelu demonstrující využití spalin MT je na Obr. 39 níže. 
Vyjma experimentálně ověřených způsobů využití odpadního tepla mikroturbíny vyu-
žívá navržená integrace dodatečně další dva způsoby – přímé využití spalin v tunelu 
finisher a ohřev media pro rozvod tepla ve válcové žehliči.  Přímé využití spalin v tunelu 
finisher vychází z podobnosti stroje se sušičem prádla. Procesním médiem tunelu stejně 
jako sušiče prádla je směs spalin a vzduchu. Plynem vyhřívané válcové žehliče využívají 
k rozvádění tepla topný olej, který je ohříván pomocí tepelného výměníku spalinami 
zemního plynu spalovaného integrovaným hořákem [15]. Rozváděný topný olej může 
být ohříván pomocí spalin MT využitím výměníku. Z důvodu zvoleného termodyna-
mického modelu v programu CC byla pro zjednodušení výpočtů použita voda o tlaku 8 
bar(a) namísto topného oleje. Z hlediska tepelné bilance nemá toto zjednodušení vliv na 
výsledek.  

Spaliny MT {115} jsou rozděleny pomocí jednotek node (57), (50) a (60) do dvou vý-
měníků a dalších dvou zařízení. První proud {117} jde do sušiče, kde je využit podle 
principů popsaných v kapitole 2. Tunel finisher funguje na velmi podobných principech 
jako bubnový sušič. Díky tomu je schopen využít spaliny přímo v zařízení jako v pří-
padě přímého sušení. Jedná se o proud {120}, který se stává tepelným zdrojem pro tunel 
finisher. Výměník (75) o výkonu téměř 438 kW je hlavním konzumentem tepelné ener-
gie. Předává teplo spalin do topné vody {137}, která je následně používána k ohřevu 
vyhřívaných koryt válcového žehliče (mandlu). Výstupní teplota ochlazených spalin 
{142} za výměníkem (75) je 40 °C.  Dalším výměníkem (79) je ohřívaná voda {127} do 
pracího procesu vsádkových praček. Za výměníkem (79) se teplota spalin pohybuje 
okolo 35 °C. Jednotky SREF (66), (67), (77) a (78) slouží k odeslání veškerých vlastností 
zvolených proudů do přilehlého modelu prádelny. Důvodem je přehlednost modelu.  

 
Obr. 39 Systém využití tepla spalin MT v modelu komerční prádelny (pozn. barvy neodpoví-

dají teplotám – jedná se o systémové barvy programu Chemcad) 
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Pro případ optimalizovaného systému popsaného v předchozích krocích je rozdě-
lení proudu spalin MT podle Tab. 19. Orientačně jsou uvedeny i výkony, které jsou 
v případě přímého sušení v sušiči a tunelu finisher pouze orientační. Hodnoty pro vý-
měníky jsou přímo odečteny z modelu. Je nezbytné vysvětlit, proč je celkový tepelný 
výkon nižší, než byl zjištěn analytickou metodou (740 kW). Nebylo zcela možné se zba-
vit parního systému. Pára je procesem vyžadována v tunelu finisher. Ruční žehlení na 
lisech bez páry není možné. Celková tepelná spotřeba v modelu s využitím plynové MT 
je 762 kW, což je hodnota vyšší než analyticky zjištěná. Důvodem rozdílu je náročnost 
výroby páry, kterou analytická metoda zcela zanedbává. S přihlédnutím na tato fakta je 
integrace MT úspěšná a její výsledky se blíží poznatkům z předchozích čistě termody-
namických výpočtů. 

Tab. 19 Výsledky použití plynové MT v modelu komerční prádelny 

Položka 
Jed-
notka hodnota 

spaliny celkem [kg/h] 9167,1 

 teplota [°C] 305 

 tlak (abs) [bar] 1 
spaliny sušič [kg/h] 1178,2 

 (orientační výkon) [kW] 92,6 
spaliny tunel finisher [kg/h] 1800,0 

 (orientační výkon) [kW] 141,4 
spaliny výměník voda do praček [kg/h] 5701,6 

 (výkon) [kW] 448,0 
spaliny výměník topná voda mandl [kg/h] 487,4 

 (výkon) [kW] 38,3 
cp 305°C (spaliny) [kJ/kgK] 1,0675 
cp 35°C (spaliny) [kJ/kgK] 1,0276 
celkový tepelný výkon [kW] 720,2 
celkový elektrický výkon [kW] 391,8 
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6  
 
TECHNICKO-EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ KO-
GENERACE V KOMERČNÍ PRÁDELNĚ 

Kroky popsané v předchozích kapitolách vedly k vytvoření modelu, jehož grafické zob-
razení je v příloze č 10 a analýza výsledků v příloze č. 8. Analýza výsledků tvoří přílohu 
č. 8, která rovněž obsahuje podrobnou ekonomickou analýzu blíže popsanou v této ka-
pitole.  

Nejprve bylo sestaveno sedm případových studií umožňujících posouzení přínosů 
integrace plynové mikroturbíny do prádelenského provozu. Jednotlivé případové studie 
se liší mírou aplikace úsporných opatření, využitím optimalizace prádelenského procesu 
a především uplatněním/neuplatněním samotné plynové mikroturbíny. Následný text 
popisuje jejich reálné uplatnění a důvody jejich volby. Díky univerzálnosti modelu, 
který je jak teoretický, tak po úpravách schopný simulovat podmínky experimentu, pře-
sahují výsledky stanovené cíle a dokládají, shrnují, případně vyvrací dosavadní závěry 
výzkumů LENP. 

Ekonomická analýza využívá interní data dodavatelů prádelenské technologie. Pro 
účely této práce však byl získán souhlas s jejich částečným zveřejněním. Díky zpětné 
vazbě od průmyslových partnerů reflektují data lépe realitu prádelenských provozů. 

V rámci kapitoly jsou používány v textu i v přílohách jednotné barvy k rozlišení dat 
v tabulkách. Legenda vysvětlující barevná pozadí buněk v tabulkách je Tab. 20.  

Tab. 20 Legenda barevného pozadí tabulek kapitoly 6 

  Zvolená hodnota 
  Hodnoty z publikací 
  Získáno simulací v modelu 
  Zadané hodnoty, empirické hodnoty 
  Získané parametry 

6.1 Případové studie – technický popis 
V rámci vyhodnocování užitečnosti plynové mikroturbíny jakožto kogeneračního 
zdroje pro průmyslové prádelny bylo navrženo a posouzeno celkem sedm případových 
studií. Každá z níže uvedených variant má své opodstatnění a odpovídá na mnohé 
otázky vlastníků prádelenských provozů. Záměrem práce je především vyhodnocení 
využití odpadního tepla plynových mikroturbín, čemuž se věnují poslední dvě přípa-
dové studie. Tyto studie jsou konfrontovány s párou vytápěnými provozy s různými 
úspornými opatřeními a jejich kombinací v prvních pěti případových studiích.  
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Seznam případových studií je shrnut dle použitých opatření v Tab. 21. Jejich po-
drobný popis je následující: 

Případové studie A (CS A) 

Tato případová studie byla zvolena jako reprezentant stále běžného typu prádelen bez 
známek jakékoliv snahy o úsporu tepelné energie rekuperací. Prádelna využívá parní 
kotel pro vytápění a neefektivní paro-kondenzátní systém.  Brýdové páry v tomto pří-
padě unikají do atmosféry z důvodu nutnosti dochlazení kondenzátu v nádobě o atmo-
sférickém tlaku. [34]  

Případová studie B (CS B) 

V tomto případě je využit dnes již velmi rozšířený výměník voda-voda u pracího tunelu. 
Zakoupení moderního pracího tunelu předních výrobců je bez tohoto výměníku už 
téměř nemožné. Případová studie se dále nijak neliší od CS A.  

Případová studie C (CS C) 

Tento systém vychází opět ze základní varianty popsané v CS A. Jedinou modifikací je 
umístění jednotky expandéru do paro-kondenzátního systému, který je efektivnější. 
Brýdové páry jsou použity k ohřevu vody v tunelové prací lince a přebytek k vytápění 
napájecí nádrže kotle.  

Případová studie D (CS D) 

Případová studie IV byla podrobně popsána v kapitole 5.2 pojednávající o procesní in-
tegraci. Jedná se o proces, který využívá právě 4 výměníky k maximalizaci rekuperace 
tepla mezi jednotlivými proudy (byla tedy provedena tzv. optimalizace procesu po 
stránce využití odpadního tepla). Všechny použité výměníky jsou popsány v předchá-
zející kapitole.  

Případová studie E (CS E) 

Poslední systém využívající výhradně parního ohřevu vychází zcela z případové studie 
CS D, přičemž je obohacen o systém využití brýdových par kondenzátu pomocí expan-
dérové jednotky. Z pohledu energetické náročnosti prádelenského procesu se jedná o 
aktuálně nejvyšší dosažitelnou úroveň úspor na trhu s prádelenskými technologiemi. 
Systém využívá maximální rekuperace tepla a současně jsou parní rozvody díky využití 
brýdové páry velmi efektivní. [35] a odborná exkurze u společnosti [38] 

Případová studie F (CS F (MT)) 

Do plně optimalizovaného systému jsou integrovány dvě mikroturbíny Capstone C200S 
se systémem využití spalin podle Obr. 39. V tomto modelu je využito všech prvků reku-
perace popsaných v předchozí kapitole. Expandérová jednotka není v tomto systému 
použita, jelikož parní hospodářství odpadá (blíže v kapitole 5.2). Nezbytná produkce 
páry, pouhých 60 kg/h při 10 bar(g), je spojena s požadavkem páry pro tunel finisher 
[15] a nezbytnosti ručního žehlení vyžadujícího vytápění pomocí páry [30], [27], [39]. 
Pára by v tomto případě na místo parního kotle byla vyráběna malým průmyslovým 
vyvíječem páry, jak je tomu běžné v prádelnách s plynovými spotřebiči. [15], [40] 

Případová studie G (CS G (MT)) 

CS G (MT) vychází z případové studie F, přičemž rozdílem je nevyužití odpadního tepla 
sušiče a tunelu finisher (výměníky č. II. a IV. popsané v kap. 5.2). Při analýze trhu bylo 
dosaženo zjištění, že spalinový výměník spaliny-voda, který využívá teplo produkované 
MT k ohřevu prací vody pro tunel, by byl dražší než výměník III., popsaný v přecházející 
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kapitole. Z tohoto důvodu je právě výměník III. v tomto modelu použit v kombinaci 
s výměníkem I., který je běžně v prádelnách využíván. Proces využívá dvě mikroturbíny 
C200S a jednu C65 v sériovém zapojení. V této případové studii je velký podíl vyrobené 
elektřiny a to až 460 kW.  

Tab. 21 Přehled použitých opatření v případových studiích 

 CS A CS B CS C CS D CS E CS F (MT) CS G (MT) 
Expandérová j. 0 0 1 0 1 0 0 
Výměník tunel 0 1 0 1 1 1 1 
Optimalizace 0 0 0 1 1 1  0* 
Mikroturbína 0 0 0 0 0 1 1 

* V případové studii je použit výměník I. a III., nevyužívá se celého navrženého systému dle kap. 5.2. 

Všechny uvedené případové studie jsou modelovány pouze v režimu Steady State, 
tedy statické. Jelikož je prádelenský proces dynamický a potřeba tepla se v čase mění, 
energetický systém musí pružně reagovat změnou svého výkonu. V případě parního 
ohřevu je to řešeno částečným přetížením parního kotle, případně jeho předimenzová-
ním při návrhu prádelny. Použití mikroturbíny v procesu však vyžaduje plynové práde-
lenské stroje (sušič, tunel finisher i válcový žehlič), nikoliv parního ohřevu. Při nedo-
statku tepla produkovaného mikroturbínami se tato zařízení otápí sama vlastním ply-
novým hořákem. Každá pračka je standardně vybavena vlastním ohřevem (například 
plynovým nebo elektrickým) a v případě nátoku studenější vody mohou pračky tento 
vlastní ohřev využít.  

6.2 Výsledky simulačních výpočtů 
Pro každou případovou studii je vytvořen samostatný soubor ve formátu .cc7 (Chem-
station Chemcad 7 sheet), který je součástí elektronických příloh č. 8. Výsledky byly 
z modelů převzaty a dále zpracovány v programu MS Excel. Jejich přehled je v listu ‘Vy-
stupy CC‘ přílohy č. 8. Další zpracování následuje na listu ‘Ekonom‘ téže přílohy. Vy-
jmutá část přehledné tabulky z přílohy obsahující technická data simulací je Tab. 22. 

Pro simulační výpočty byl zvolen jednosměnný provoz při kapacitě 10 tun za 
směnu. Většina dat z tabulky jsou výsledky přímo ze simulace, zatímco hodnoty účin-
nosti kotle a MT jsou odečteny ze zdrojů: parní kotel z firemních podkladů spol. Spirax 
Sarco [41] a mikroturbína z podkladů výrobce Capstone [42]. I v případě použití MT je 
z důvodů výkyvů a odstávek hodnota nakoupené elektřiny nenulová. Kombinovaná 
účinnost zdrojů je čistě orientační a udává podíl využití vyrobené tepelné a elektrické 
energie ku výhřevnosti zemního plynu jimi spotřebovaného. 

Tab. 22 předkládá všechna důležitá data pro ekonomické hodnocení provozu prá-
delny ve všech analyzovaných variantách. Pro manažerské hodnocení prádelenského 
provozu se v praxi běžně používá tzv. měrná energická spotřeba, která se skládá ze 
součtu měrné tepelné a elektrické spotřeby. Společně s produktivitou16 se stává tato ve-
ličina hlavním ukazatelem zdravého provozu. Bohužel se jedná o interní informaci 
firmy. Nicméně zkušenosti autora jsou takové, že zastaralé provozy velkých prádelen 

                                                 
16 Produktivita je hodnota získaná vydělením počtu hodin lidské práce celkovým množstvím zpracova-
ného prádla v daném časovém intervalu – rok, měsíc, den nebo například hodina.  
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nad 1 tunu na směnu mají měrnou spotřebu až 3 kWh/kgspr a provozy se systémem re-
kuperace se blíží hodnotám 1,2 kWh/kgspr, tuto zkušenost dokládá i odborná publikace 
[29]. V mnohých státech EU, například Švýcarsko, je přesně tato hodnota regulována a 
prádelny s vysokou měrnou spotřebou energie na zpracované prádlo jsou sankciovány 
[43]. Výsledky měrných spotřeb případových studií jsou prezentovány v Tab. 23. 

Tab. 22 Přehled technických výsledků jednotlivých případových studií 

 

Tab. 23 Měrná energetická spotřeba případových studií 

  CS 
A 

CS 
B 

CS 
C 

CS 
D 

CS 
E 

CS F 
(MT) 

CS G 
(MT) 

Měrná tepelná spo-
třeba 

kWht/kgspr 1,37 1,23 1,29 0,90 0,91 0,98 1,17 

Měrná elektrická spo-
třeb 

kWhe/kgspr 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,01 0,01 

Celková měrná ener-
getická spotřeba kWh/kgspr 1,50 1,37 1,42 1,03 1,05 1,00 1,19 

 

Z uvedených výsledků je patrné, že nejúspornější variantou bez použití MT je CS D. 
V případě použití MT je výhodnější variantou CS F (MT) než CS G (MT), při níž se ne-
využívá odpadní teplo ze sušiče a tunel finisheru. Zároveň je CS F (MT) energeticky 
nejvýhodnější variantou vůbec. CS F (MT) v porovnání s CS D spotřebovává více plynu 
na úkor snížení nakupované elektřiny. Dodatečnou přidanou hodnotou variant 
CS F (MT) a CS G (MT) je snížení spotřeb vody až o 716 m3 v parním systému. 

Při interpretaci výsledků simulací je třeba vzít v potaz některá omezení vytvoře-
ného modelu. Mezi základní zjednodušení modelu patří zanedbání tepelných ztrát strojů 
sáláním a nezohlednění měrné tepelné kapacity prádla. Model byl vytvořen bez kon-
krétního projektu a v reálném případě rekonstrukce stávající prádelny by mohlo dojít 

CS A CS B CS C CS D CS E CS F (MT) CS G (MT)
Expandér 0 0 1 0 1 0 0
Výměník tunel 0 1 0 1 1 1 1
Optimalizace 0 0 0 1 1 1 0
Mikroturbína 0 0 0 0 0 1 1
Počet směn za den (8 hod) -
Pracovních dnů den
Provozní hodiny h/rok
Navržená kapacita Prádelny kg/sm.
Předpokládaná životnost rok
Tepelný výkon - průměr MW 1,417 1,236 1,307 0,924 0,884 0,762 0,906
Tepelná spotřeba ročně MWh/r 2 607,5 2 273,4 2 405,5 1 699,4 1 627,1 1 401,9 1 666,5
Výkon kotle MW 1,417 1,236 1,307 0,924 0,884 0,042 0,042
Množství páry - 10 bar(g) kg/h 1 996,5 1 762,8 1 846,9 1 326,9 1 329,7 59,4 59,4
Spotřeba upravené vody kg/h 737,3 485,8 710,9 309,8 309,8 21,1 21,1

m3/r 1 359 896 1 311 571 571 39 39
Výkon Mikroturbína MW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,720 0,864
Tepelná účinnost kotel - 0,83 0,80 0,81 0,82 0,77 0,83 0,83
Tepelná účinnost Mikroturbína - 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,61 0,61
Spotřeba plynu MWh/r 3 149,2 2 838,1 2 969,8 2 075,0 2 102,3 2 265,2 2 698,8
Elektrický příkon - průměrný MW 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166
Vlastní elektrická spotřeba ročně MWh/r 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6
Elektrický výkon - průměrný MW - - - - - 0,226 0,294
Produkce elektřiny MWh/r - - - - - 416,3 541,3
Nákup elektřiny MWh/r 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 30,0 30,0
Energetická náročnost kWh/kg 1,50 1,37 1,42 1,03 1,05 1,00 1,19
Kombinovaná účinnost zdrojů - 0,92 0,89 0,90 0,91 0,86 0,89 0,91

10 000
20

1
230

1 840
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ke stavebnímu omezení využití některých opatření. Ve variantě CS E je velkým nedo-
statkem špatná úvaha využití brýdových par. Tunelová prací linka nevyžaduje parní 
ohřev a produkovaná brýdová pára je zcela využita pro vytápění napájecí nádrže kotle, 
čímž zajistí jeho příliš vysokou teplotu (až 99 °C). Tímto konáním se snižuje účinnost 
kotle [34].  

6.3 Ekonomická analýza 
Tab. 22 a Tab. 23 shrnují všechna důležitá data pro ekonomické hodnocení provozu 
prádelny ve všech srovnávaných variantách. Ekonomická analýza však musí zahrnovat 
nejen provozní, ale také pořizovací náklady. Pevně stanovené hodnoty pro všechny pří-
pady jsou životnost zařízení 20 let a diskontní sazba 5 %. V rámci této podkapitoly se 
budou vzájemně porovnávat dva různé investiční scénáře, které mohou nastat: 
 

1. Retrofit – Optimalizace stávající prádelny. V případě osazení plynovou MT se 
jedná o změnu tepelného zdroje a výměnu plynových spotřebičů za parní. 

2. Zelená louka – Investor má záměr postavit zcela nový prádelenský provoz. 
Zvažuje, zda bude jako zdroj tepla použita plynová MT, nebo parní kotel. 

6.3.1 Analýza nákladů 

Nezbytnou součástí ekonomické analýzy je stanovení všech potřebných cen. Jak ceny 
komodit, tak ceny jednotlivých zařízení. Postup vyžadoval důsledný a zodpovědný pří-
stup, jelikož výstupy mají podstatný vliv na výsledky.  

První analýza se týká cen komodit, kterými jsou zemní plyn, elektrická energie a 
voda. Analýza také zahrnuje předpokládané náklady na údržbu. Jednotkové a konečné 
ceny elektřiny a plynu pro jednotlivé případové studie jsou uvedeny v Tab. 24. Regulo-
vané složky cen plynu a elektřiny jsou určeny dle cenových rozhodnutí [44] a  [45] 
Energetického regulačního úřadu a neregulované ceny složek dle dodavatelů těchto ko-
modit. Ceny jsou platné pouze pro území České republiky. Odpovídajícím tarifem pro 
dodávku elektřiny je pro všechny případy sazba C 25d – dvoutarifová sazba s operativ-
ním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin. Ceny vody pro výrobu páry 
odpovídají zdroji [46] a cenám na trhu běžným za úpravu vody [47]. Tab. 24 dále obsa-
huje odhad nákladů na údržbu spojených s tepelným hospodářstvím prádelny. Ceny 
byly odhadnuty na základě dostupných zdrojů jako jsou [48], [41].  

Z dat Tab. 24 lze vyvodit následující závěry. Použití plynové MT snižuje výrazně 
náklady spojené s distribucí elektrické energie díky spotřebě vlastní vyráběné elektřiny. 
Stinnou stránkou tohoto řešení je nárůst spotřeby plynu a tím i navýšení poplatků za 
rezervovanou kapacitu a vlastní spotřebu plynu. Celkově nejnižší provozní náklady jsou 
spojené s CS F (MT) využívající plně optimalizovaný systém a mikroturbínu. 
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Tab. 24 Jednotkové ceny plynu a elektřiny a celkové provozní náklady v jednotlivých případo-
vých studiích 

 
Dalším krokem analýzy nákladů je určení zisků z výroby elektřiny pro varianty, 

kdy je do energetického systému integrována MT. V návaznosti na Tab. 22 byly vypo-
čítány zisky a prodejní cena elektřiny. Výsledky uvedeny v Tab. 25. Ceny jsou získány 
z dat Energetického regulačního úřadu [49] a aktuální ceny elektřiny na trhu ke dni 
27. 4. 2017 [50]. Podle vyhlášky č. 37/2016 Sb. je nezbytné plnit podmínku spojenou 
s primární úsporou energie (ÚPE). Pro výrobny KVET s instalovaným výkonem do 
1 MW je nutné prokázat ÚPE > 0 %, výrobny s instalovaným výkonem vyšším než 
1 MWe musí prokázat ÚPE ≥ 10 %. Postup výpočtu parametru ÚPE je zakotven v příloze 
č. 2 vyhlášky č. 37/2016 Sb. Výpočet včetně konkrétních hodnot pro CS F (MT) je v rov-
nici (6.1). Případová studie CS G (MT) má ÚPE vyšší, přesněji ÚPE = 29,22 %. V obou 
případech je tedy podmínka splněna.  
 

 𝑈𝑃𝐸 =

(

 
 
1 −

1

𝜂𝑞𝑇

𝜂𝑟
𝑉 +

𝜂𝑒𝑇

𝜂𝑟𝐸)

 
 
∙ 100 = (1 −

1

0.618
0.83 +

0.184
0.30

) ∙ 100 = 26,35 % (6.1) 

kde: 
𝜂𝑞
𝑇  tepelná účinnost kogeneračního zdroje (plynové MT) 
𝜂𝑟
𝑉  tepelná účinnost referenčního zdroje (plynového parního kotle) 
𝜂𝑒
𝑇  elektrická účinnost kogeneračního zdroje (plynové MT) 
𝜂𝑟
𝐸   elektrická účinnost referenčního zdroje (elektrárna – centrální síť) 

CS A CS B CS C CS D CS E CS F (MT) CS G (MT)
Nákup plynu - cena za jednotku Kč/MWh 754 754 754 754 754 754 754
Nákup plynu Kč/r 2 374 463 2 139 964 2 239 216 1 564 515 1 585 104 1 707 926 2 034 904
Cena za distribuci - cena za j. Kč/MWh 124 124 124 124 124 124 124
Cena za distribuci Kč/r 389 015 350 596 366 857 256 319 259 692 279 814 333 384
Poplatky za služby OTE - cena za j. Kč/MWh 2 2 2 2 2 2 2
Poplatky za služby OTE Kč/r 7 747 6 982 7 306 5 104 5 172 5 572 6 639
Daň z plynu - cena za jednotku Kč/MWh 31 31 31 31 31 31 31
Daň z plynu Kč/r 96 364 86 847 90 875 63 494 64 329 69 314 82 584
Cena za rezervovanou kapacitu - j. Kč/m3/r 172 172 172 172 172 172 172
Cena za rezervovanou kapacitu Kč/r 223 497 201 425 210 767 147 261 149 198 160 759 191 536
Celkem náklady za plyn - cena za j. Kč/MWh 982 982 982 982 982 982 982
Celkem náklady za plyn Kč/r 3 091 087 2 785 814 2 915 022 2 036 693 2 063 495 2 223 385 2 649 047
Nákup elek. - cena za jednotku Kč/MWh 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Nákup elektřiny Kč/r 365 481 365 481 365 481 365 481 365 481 36 000 36 000
Cena za distribuci - cena za j. Kč/MW 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432
Cena za distribuci Kč/r 436 177 436 177 436 177 436 177 436 177 42 964 42 964
Systemové služby - cena na j. Kč/MWh 67 67 67 67 67 678 678
Systemové služby Kč/r 20 328 20 328 20 328 20 328 20 328 20 328 20 328
Činnost operátora (OTE) - cena na j.Kč/MWh 956 956 956 956 956 956 956
Činnost operátora (OTE) Kč/r 291 054 291 054 291 054 291 054 291 054 46 494 46 494
Přípspěvek na OZE a KVET - j. Kč/MWh 229 229 229 229 229 495 495
Přípspěvek na OZE a KVET Kč/r 69 744 69 744 69 744 69 744 69 744 14 850 14 850
Daň z elektřiny - cena za jednotku Kč/MWh 28 28 28 28 28 28 28
Daň z elektřiny Kč/r 8 619 8 619 8 619 8 619 8 619 849 849
Celkem náklady za elektřinu - j. Kč/MWh 3 912 3 912 3 912 3 912 3 912 5 383 5 383
Celkem náklady za elektřinu Kč/r 1 191 403 1 191 403 1 191 403 1 191 403 1 191 403 161 484 161 484

Cena za vodu Kč/m3 65 65 65 65 65 65 65
Cena za úpravu vody Kč/m3 30 30 30 30 30 30 30
Cena vody celkem Kč/r 70 043 46 149 67 536 29 431 29 431 2 005 2 005
Parní kotel Kč/r 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 60 000 60 000
Parní hospodářství Kč/r 100 000 100 000 105 000 100 000 105 000 10 000 10 000
Mikroturbína Kč/r - - - - - 100 000 100 000
Výměníky Kč/r - 5 000 - 20 000 20 000 25 000 25 000
Ostatní Kč/r 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Náklady na údržbu celkem Kč/r 470 043 451 149 472 536 449 431 454 431 197 005 197 005

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM Kč/r 4 822 575 4 474 516 4 646 498 3 706 958 3 738 760 2 583 879 3 009 540
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Tab. 25 Zisky z projede elektřiny 

 
Druhým podstatným prvkem ekonomické analýzy je určení investičních nákladů 

spojených s oběma scénáři Retrofit i Zelená louka. Ceny MT jsou určeny z [48]. Odhad 
ceny kotle je dle nabídky dodavatelské společnosti, která z důvodu ochrany firemních 
údajů nemůže být zveřejněna. Cena parních rozvodů byla stanovena odhadem na zá-
kladě autorovy zkušenosti s projektem podobného rozsahu. Ceny plynového i parního 
vybavení prádelny jsou převzaty z podkladů získaných od dodavatele prádelenských 
technologií, viz přílohy č. 11. Investiční náklady na jednotlivé výměníky jsou dle jejich 
teplosměnné plochy a vypočteny za pomocí dat publikace [51] z roku 1994. Výpočet 
ceny je v příloze č. 8 a zohledňuje inflaci od roku vydání až do roku 2018 a využívá 
směnný kurz GBP/CZK [52] z téhož roku. Uvažováno je také, že ve všech případech se 
vzal úvěr ve výši 50 % investované částky, čímž se investice navýšila. Částečné financo-
vání napomáhá snížit investiční zátěž společnosti a vyšší hodnota akontace nad (30 %) 
umožňuje dosažení nižších úrokových sazeb. Úroková sazba úvěru je zvolena 2,5 % [53].  

Tab. 26 Investiční náklady pro scénář Retrofit 

 
Tab. 27 Investiční náklady pro scénář Zelená louka 

 

CS F (MT) CS G (MT)
Množství elektřiny k prodeji MWh/r 142 267
Prodej elektřiny - ziska za jedn. Kč/MWh 970 970
Prodej elektřiny Kč/r 137 448 258 696
Zelený bonus KVET - ziska za jedn.Kč/MWh 925 925
Zelený bonus KVET Kč/r 131 071 246 694
Podpora decentralní výroby - j. Kč/MWh 13 13
Podpora decentralní výroby Kč/r 1 842 3 467
Zisky celkem Kč/r 270 503 509 124

Pr
od

ej
 e

le
kt

ři
ny

CS A CS B CS C CS D CS E CS F (MT) CS G (MT)

Kotel a vybava (nákup a instalace) Kč - - - - - 300 000 300 000
Parní rozvody (montáž / demontáž) Kč - - 500 000 - 500 000 200 000 200 000
Výměník I. (nákup a instalace) Kč - 271 273 - 271 300 271 300 271 300 271 300
Výměník II. (nákup a instalace) Kč - - - 229 900 229 900 229 900 -
Výměník III. (nákup a instalace) Kč - - - 269 600 269 600 269 600 269 600
Výměník IV. (nákup a instalace) Kč - - - 585 700 585 700 585 700 -
Mikroturbína (nákup a instalace) Kč - - - - - 8 240 000 10 937 300
Využití tepla MT Kč - - - - - 1 240 100 1 240 100
Plynové vyb. prádelny - přestavba Kč - - - - - 1 779 000 1 779 000
Investiční náklady Kč - 271 300 500 000 1 356 500 1 856 500 13 115 600 14 997 200
Úroková sazba % - 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Počáteční výše úvěru (50% akontace)Kč - 135 636 250 000 678 255 928 255 6 557 806 7 498 615
Diskontní faktor - - 0,976 0,976 0,976 0,976 0,976 0,976
Počet úrokovacích období r - 10 10 10 10 10 10
Roční splátka Kč/r - 15 498 28 565 77 497 106 061 749 287 856 782
Úroky Kč - 19 340 35 647 96 711 132 358 935 062 1 069 210

INVESTICE VČETNĚ ÚROKŮ Kč není 290 600 535 600 1 453 200 1 988 900 14 050 700 16 066 400

C
S:

 R
et

ro
fi

t

CS A CS B CS C CS D CS E CS F (MT) CS G (MT)
Kotel a vybava (nákup a instalace) Kč 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 300 000 300 000

Parní rozvody Kč 1 500 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 2 000 000 100 000 100 000
Výměník I. (nákup a instalace) Kč - 271 300 - 271 300 271 300 271 300 271 300

Výměník II. (nákup a instalace) Kč - - - 229 900 229 900 229 900 -
Výměník III. (nákup a instalace) Kč - - - 269 600 269 600 269 600 269 600
Výměník IV. (nákup a instalace) Kč - - - 585 700 585 700 585 700 -
Mikroturbína (nákup a instalace) Kč - - - - - 8 240 000 10 937 300
Využití tepla MT Kč - - - - - 1 240 100 1 240 100
Parní vybavení prádelny Kč 33 525 900 33 525 900 33 525 900 33 525 900 33 525 900 - -
Plynové vybavení prádelny Kč - - - - - 35 143 200 35 143 200
Investiční náklady Kč 39 525 900 39 797 200 40 025 900 40 882 500 41 382 500 46 379 800 48 261 400
Úroková sazba % 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Počáteční výše úvěru (50% akontace)Kč 19 762 971 19 898 607 20 012 971 20 441 226 20 691 226 23 189 912 24 130 721
Diskontní faktor - 0,976 0,976 0,976 0,976 0,976 0,976 0,976
Počet úrokovacích období r 10 10 10 10 10 10 10
Roční splátka Kč/r 2 258 093 2 273 590 2 286 657 2 335 589 2 364 154 2 649 651 2 757 146
Úroky Kč 2 817 955 2 837 295 2 853 602 2 914 666 2 950 313 3 306 595 3 440 742
INVESTICE VČETNĚ ÚROKŮ Kč 42 343 900 42 634 500 42 879 500 43 797 100 44 332 800 49 686 400 51 702 200
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6.3.2 Výsledky ekonomické analýzy 

Z předchozích dat byla sestavena cashflow tabulka na odhadnutou dobu životnosti  
20 let [15], přičemž byla brána v úvahu konstantní diskontní sazba 5 % [54] a inflace 2 % 
[55]. 

V cashflow analýze je v případě Retrofit investovaná částka rovna hodnotě ‘Inves-
tice včetně úroků‘ z Tab. 26. Pro případ Zelená louka se jedná o rozdíl investic do CS A 
a hodnocené studie. CS A se stává výchozím bodem a hodnotí se tedy dodatečné inves-
tice do dalších zařízení a jejich návratnost. (příklad: Hodnotí-li se CS B, počítá se ná-
vratnost pouze do dodatečných opatření oproti CS A, kterými je v tomto případě pouze 
výměník I.). Pokud se kupuje kotel či jiný tepelný zdroj, je to tzv. nucený nákup a doba 
návratnosti tedy nehraje důležitou roli. Srovnává se především rozdíl cen zvažovaného 
vybavení a jejich přidaná hodnota, jak je tomu právě v prezentovaných výsledcích.  

Celkové shrnutí všech důležitých výsledků z pohledu ekonomiky podniku a hodno-
cení investic shrnuje Tab. 28. V této tabulce jsou jak výše (dodatečných) investic, tak 
roční úspora v prvním roce. Pro všechny případové studie vnitřní výnosové procento 
nekleslo pod hladinu 13,18 %. Diskontovaná doba návratnosti v případě Retrofit se po-
hybuje v rozmezí 6,41–8,13 let. Oproti tomu případ Zelená louka má návratnost výrazně 
kratší, necelé 3 roky v případě CS F (MT), tj. v případě plně optimalizované prádelny 
s maximální rekuperací a dvěma mikroturbínami C200S se systémem využití tepla.  

Stavba nových prádelen je v podmínkách České republiky spíše ojedinělou záleži-
tostí [56]. Z tohoto důvodu byl pro podrobnější rozbor vybrán pouze případ Retrofit. 
Detailní výsledky cashflow analýzy jsou uvedeny v příloze č. 8. Grafické vyjádření ca-
shflow pro případ CS F (MT) scénáře Retrofit je na Obr. 40. 

Tab. 28 Srovnání ekonomických výsledků všech případových studií 

 
Dále je vhodné porovnat vzájemně všechny zvažované případy integrace mikrotur-

bíny do procesu a konfrontovat je s nejlepším výsledkem optimalizované prádelny, tedy 
případu CS D (stejné pro Retrofit i Zelenou louku). K tomu slouží graf kumulovaného 
diskontovaného cashflow v letech pro vybrané případy na Obr. 41. Bod, kde křivka pro-
tíná osu x, odpovídá diskontované době návratnosti. Nejvyšší hodnoty křivek udávají 
čistou současnou hodnotu investice na konci životnosti zařízení. Z grafu je patrné, že 
z krátkodobého hlediska (do 5 let) je nejvýhodnější investicí výměníková síť. Zatímco 
při zvážení dlouhodobějšího časového horizontu (nad 5 let) se grafy začínají překrývat. 
Za celou dobu životnosti (20 let) se vždy vyplatí investice do systému s MT. 

CS B CS C CS D CS E CS F (MT) CS G (MT) CS F (MT) CS G (MT)

Výše investice [mil Kč] 0,29 0,54 1,45 1,99 14,05 16,07 7,34 9,36
Úspory (včetně prodeje el.) [mil Kč/r] 0,35 0,18 1,12 1,08 2,51 2,32 2,51 2,32
Diskont [%] 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Doba hodnocení [rok] 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Inflace [%] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Prostá doba návratnosti [rok] 0,83 2,98 1,30 1,82 5,36 6,54 2,87 3,91
Diskontovaná doba návratnosti [rok] 0,88 3,32 1,38 1,96 6,41 8,13 3,19 4,48
Čistá současná hodnota [mil Kč] 4,46 1,89 13,80 12,86 20,79 16,33 27,16 22,70
Vnitřní výnosové procento [%] 54,91 25,79 44,06 36,10 16,00 13,18 26,51 20,93

Zelená loukaRetrofit/Zelená louka Retrofit
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Obr. 40 Grafické zobrazení cashflow případové studie CS F (MT) Retrofit 

 

 
Obr. 41 Kumulované diskontní cashflow vybraných případových studií 
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ZÁVĚR 

Technologie plynových mikroturbín je i přes rostoucí zájem o její využití stále předmě-
tem kritických diskuzí. Důvody jsou zřejmé, jejich relativně vysoká cena a setrvávající 
neznalost technologie. Mikroturbíny své uplatnění našly v místech, kde potřeba bezpeč-
nosti, spolehlivosti provozu a ekologie hrají důležitější roli než ekonomické faktory. 
Jedná se především o uplatnění v rámci záložních energetických systémů. Využití mi-
kroturbín v průmyslu je však dosud velmi omezené. Otázka spolehlivosti těchto zařízení 
je mimo rámec této diplomové práce. Otázka ekonomiky provozu a investiční nároč-
nosti v prostředí průmyslových prádelen však byla analyzována velmi důkladně a zá-
věry dokládají vysoký potenciál uplatnění mikroturbín v této průmyslové oblasti. 

Většina plynových mikroturbín na našem území jsou experimentálního charakteru 
[57]. Z těchto důvodů se ekonomice jejich integrace do různých průmyslových provozů 
nevěnovalo příliš pozornosti.  V tomto smyslu mohou výsledky práce přispět k vyššímu 
zájmu o kogeneraci pomocí mikroturbín mezi průmyslovými podniky.  

 Přidanou hodnotou integrace plynových mikroturbín je omezení parního hospo-
dářství prádelen. Úplná eliminace páry ve zvoleném modelovém typu prádelenském 
provozu není možná. Minimální zjištěný podíl byl stanoven na úrovni necelých 60 kg/h 
páry o tlaku 1 MPa. Pára je nezbytná pro provoz zařízení tunel finisher (pro přímý ná-
střik na prádlo k jeho rozvolnění) a ruční žehlící lisy (vyžadují rychlý ohřev žehlících 
ploch). Uvedené množství potřebné páry je ale velmi nízké a parní kotel může být na-
hrazen malým vyvíječem páry. Odpadá také většina starostí s páro-kondenzátním sys-
témem. V mnohých prádelnách nejsou tyto části procesu vůbec využívány, v takovém 
případě je možné úplně eliminovat starosti spojené s výrobou a distribucí páry. 

Využití plynové mikroturbíny průmyslovým podnikům přináší výhody spojené 
s výrobou elektřiny. Vzhledem k cenám plynových mikroturbín je však zásadní využít 
odpadní teplo obsažené ve spalinách.  Součástí diplomového projektu byla realizace řad 
experimentů k ověření dvou různých způsobů využití produkovaného tepla mikrotur-
bínou. První, poněkud konvenční metodou, je spalinový výměník. Experiment ohřevu 
procesní vody na úkor ochlazení spalin byl autorem práce úspěšně realizován. Výsledky 
nejen potvrdily použitelnost této metody, ale číselně a graficky mapují chování výmě-
níku při různých provozních stavech mikroturbíny (zejména při různých výkonech). 
Druhou testovanou metodou bylo přímé sušení prádla v průmyslovém sušiči. Provedené 
testy potvrdily hypotézu, že jsou spaliny mikroturbíny pro textil vhodným sušicím mé-
diem. Pro sušení prádla je možné použít běžné průmyslové sušiče prádla s nenáročnou 
konstrukční modifikací v oblasti spalovací komory. Získané poznatky potvrzují, že in-
tegrace plynové MT do prádelenského procesu je možná. 

Byl vytvořen model případové studie komerční prádelny s kapacitou 10 tun prádla 
na směnu. K dosažení reálných podmínek chodu byla navázána konzultační spolupráce 
s dodavateli prádelenské technologie. Autor provedl několik desítek návštěv obdobných 
provozů v České republice a Norsku. Výsledný model prádelny byl vytvořen v pro-
gramu Chemcad a velmi věrně reflektuje reálný provoz.
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Běžně používané prádelenské procesy velmi zřídka rekuperují teplo a jejich tepelná 
spotřeba je obrovská. Pokud by měla být mikroturbína jediným zdrojem tepla, neslo by 
to s sebou vysoké požadavky na celkový instalovaný výkon mikroturbín. K omezení 
nežádoucího zvyšování investičních i provozních nákladů spojených s prádelenským 
procesem byly využity metody procesní integrace. Před implementací mikroturbíny do 
modelu byl proces případové studie optimalizován za účelem snížení jeho energetické 
náročnosti. Přínosem aplikace metod procesní integrace jsou až 50% úspory ve srovnání 
s původním procesem.  

Využití spalin mikroturbín se v případových studiích předpokládá ve dvou výmění-
cích. První pro ohřev prací vody a druhý k ohřevu topné vody k vytápění válcového 
žehliče. Přímé sušení spalinami v sušiči a žehliči tvarového prádla (tunel finisheru) dále 
napomáhá zvýšit účinnost celého systému. Kombinovaná účinnost kogeneračního sys-
tému MT v modelu se blíží hodnotě 80 %. Nežádoucí nadprodukce elektrické energie, 
která se nespotřebuje v procesu, je díky těmto krokům pouhých 27 %.  

Pro konkrétnější představu z pohledu investora byla vytvořena sada sedmi variant 
případových studií, které byly dále rozděleny do dvou scénářů. Prvním scénářem je Re-
trofit, přestavba stávající prádelny. Druhým scénářem je Zelená louka, výstavba nové 
prádelny. Návratnost investice do rekonstrukce prádelny zahrnující výměnu parního 
kotle za plynové MT dosáhla téměř 6 let. Oproti tomu návratnost dodatečných investic 
na pořízení systému s plynovou mikroturbínou při výstavbě nové prádelny by zname-
nalo návratnost pouhé 3 roky. Předností provedených simulačních výpočtů je skuteč-
nost, že jejich výsledky v podobě technické a ekonomické analýzy jednotlivých variant 
řešení zahrnují i úsporná opatření pro prádelny, což může být velmi nápomocné jejich 
širšímu uplatnění. 

Kogenerační sestava C30 + výměník spaliny-voda + DX55 je vhodným výukovým 
materiálem pro mnohé předměty Ústavu procesního inženýrství. Například postupy 
měření, případně projekt na automatizaci řízení klapek by se mohl stát součástí před-
mětu KPJ – Projektování a řízení procesů. Výpočet tepelné účinnosti plynové MT na 
základě dodaných experimentálních dat je vhodným semestrálním projektem do před-
mětu KS1 – Inženýrská termodynamika. Dále je práci možné rozvíjet v rámci bakalář-
ských, diplomových nebo dizertačních prací a jako hlavní činnosti k dalšímu rozvoji 
autor doporučuje: 

1. Opakování experimentálního měření – v případě měření na výměníku opatřit mě-
řící sestavu trojcestným ventilem pro regulaci proudu vody do nádrže a do odpadu. 
Napouštěním se může na vstupu do výměníku udržet konstantní teplota.  

2. Úprava napojení spalinových cest za výměníkem do odtahu sušiče při dodržení pří-
slušných norem.  

3. Rozšíření modelu případové studie o dynamiku procesu. 
4. Rozšíření ekonomické analýzy o ceny v zahraničí a následné porovnání výsledků 

mezi zeměmi. 
5. Úprava kogeneračního systému LENP – rozšíření o automatické řízení klapek. 

V dlouhodobém měřítku by bylo velmi cenné navázat spolupráci s větší komerční prá-
delnou (kapacita nad 3 tuny za směnu) a na konkrétní průmyslové aplikaci demonstro-
vat návratnost integrace plynové MT.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Zkratka Význam 
C30 Plynový mikroturbína Capstone C30 
CC Chemstation Chemcad – simulační software 
CS  Case Study – případová studie 
DX55 Plynový sušič prádla PRIMUS DX-55 
GCC Grand composite curve 
HEX Heat exchanger – tepelný výměník 
CHP, KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
LAN Local Area Network – místní síť 
LENP Laboratoř energeticky nýročných procesů 
LHV Low Heating Value – výhřevnost 
MT Plynová/é mikroturbína/y 
P&I Procesní a instrumentační (schéma) 
PID Proporciální, integrační a derivační (regulátor) 
SREF Jednotka Chemcad – Stream reference 
ÚPE Úspora primární energie 
ZP Zemní plyn 

 
Symbol Význam Jednotka 
A Teplosměnná plocha [m2] 
A..E Koeficienty rovnice pro výpočet tep. kapacity [-] 
cp Tepelná kapacita [kJ/kg/k] 
dTLN Střední logaritmický spád [°C] 
i Vlhkost [% r.v.] 
ṁ Hmotnostní tok [kg/s] 
η Účinnost [-], [%] 
p Tlak [Pa], [bar] 
Q Výkon [kW] 
ρ Hustota [kg/m3] 
T, t Teplota [°C], [K] 
U Součinitel prostupu tepla [W/m2/K] 

V̇ Objemový tok [m3/s] 
 
 
Index Význam 
C30 Hodnota platná pro Mikroturbínu Capstone C30 
C Cold – chladný proud 
DX55 Hodnota platná pro PRIMUS DX-55 
el Elektrický 
H Hot – horký proud 
in Vstup 
out Výstup 

 
Symboly použité v GNU Octave a MS Excel jsou popsány v příslušných přílohách.  



 

82 
 

 
 



 

83 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 C30 Technický list      (2 str. A4) 

Příloha č. 2 C65 Technický list     (2 str. A4) 

Příloha č. 3 C200S Technický list     (2 str. A4) 

Příloha č. 4 Použité scripty GNU Octave   (6 str. A4) 

Příloha č. 5 P&I Diagram experimentálního měření (1 list A4 samostatně) 

Příloha č. 6 Zpracovaná data experimentu (C30 + vyměník) 
            (pouze elektronicky)  

Příloha č. 7 Data bilančního modelu + experimentu s DX55 
 (pouze elektronicky) 

Příloha č. 8 Procesní integrace MT + Technicko ekonomická analýza 
 (pouze elektronicky) 

Příloha č. 9 DX55 Technický list     (2 str. A4)   

Příloha č. 10 Schéma ChemCad případové studie  (1x A3, 2x A4 samostatně) 

Příloha č. 11 Nabídka společnosti JENSEN GmbH  (pouze elektronicky) 

 

Následují přílohy včetně popisu jednotlivých elektronických příloh.



 

 
 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

Příloha č. 4 - Opis skriptů z GNU Octave 

Za správné fungování Opisů skriptů nenese autor odpovědnost. Pro výpočet využijte přiložených ‘.m‘ souborů, 
nikoliv částí kopírování kódu. Opisy jsou zjednodušeny pro jejich přehlednost.  

Výpočet střední rychlosti byl proveden integrální metodou pro oba dny měření 8.11 
(soubor rychlost_8.11.m) a 13.12.2016 (soubor rychlost_13.12.m). Opis skriptu následuje: 
 
1 clc;clear all; 

2 % Data z mereni 

3 l_val =[15 35 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235]; 

4 v_1 =[9.750526316 ..(vynechane hodnoty).. 7.795789474]; 

5 v_2 =[9.325263158 ..(vynechane hodnoty).. 7.293684211]; 

6 v_3 =[8.623684211 ..(vynechane hodnoty).. 7.152631579]; 

7 v_4 = [7.894736842 ..(vynechane hodnoty).. 6.052631579]; 

8 

9 % Pridan aproximovany prvni a poslední bod 

10 l_val_ap =[0 15 35 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 250]; 

11 v_1_ap =[8 ..(vynechane hodnoty).. 7.795789474 5]; 

12 v_2_ap =[7 ..(vynechane hodnoty).. 7.293684211 4.5]; 

13 v_3_ap =[6 ..(vynechane hodnoty)..  7.152631579 4]; 

14 v_4_ap = [5 ..(vynechane hodnoty).. 6.052631579 3]; 

15 

16 

17 function mean = CSI(x, y, figure_number, text, unit, method) 

18  

19    interval = x(1):((x(length(x)) - x(1)) / 100):x(length(x)); 

20    CSI = interp1(x, y, interval, method); 

21    figure(figure_number); 

22    string=sprintf("%s Cubic spline interpolation", text); 

23    y_string=sprintf("%s", unit); 

24    plot(x, y, "ob", interval, CSI, "-r"); 

25    title(string);  

26    xlabel("Position [mm]"); 

27    ylabel(y_string); 

28    legend ("Original data", "CSI"); 

29    legend("Location","south") 

30    grid on; 

31 endfunction 

32 

33 %PRO ORIGINALNI DATA ------------------------------------------------------------- 

34 CSI(l_val, v_1, 1, "Flue gas velocity profile [30 kWe]" , "[m/s]", "spline"); 

35 % zobrazi graf interpolace v_1 

36 CSI(l_val, v_2, 2, "Flue gas velocity profile [20 kWe]" , "[m/s]", "spline"); 

37 % zobrazi graf interpolace v_2 

38 CSI(l_val, v_3, 3, "Flue gas velocity profile [17.5 kWe]" , "[m/s]", "spline"); 

39 % zobrazi graf interpolace v_3 

40 CSI(l_val, v_4, 3, "Flue gas velocity profile [15 kWe]" , "[m/s]", "spline"); 

41 % zobrazi graf interpolace v_4 

42 fv_1 = @(L) interp1(l_val, v_1, L, "spline"); % interpolace v_1 

43 fv_2 = @(L) interp1(l_val, v_2, L, "spline"); % interpolace v_2 

44 fv_3 = @(L) interp1(l_val, v_3, L, "spline"); % interpolace v_3 

45 fv_4 = @(L) interp1(l_val, v_4, L, "spline"); % interpolace v_3 

46 v_1m = quad(fv_1, l_val(1), l_val(12)) / (l_val(12) - l_val(1)) % stredni rychlost 

47 v_2m = quad(fv_2, l_val(1), l_val(12)) / (l_val(12) - l_val(1)) % stredni rychlost 

48 v_3m = quad(fv_3, l_val(1), l_val(12)) / (l_val(12) - l_val(1)) % stredni rychlost 

49 v_4m = quad(fv_4, l_val(1), l_val(12)) / (l_val(12) - l_val(1)) % stredni rychlost 

50 

51 % PRO APROXIMOVANÁ DATA --------------------------------------------------------- 

52 CSI(l_val_ap, v_1_ap, 4, "Flue gas velocity profile [30 kWe]" , "[m/s]", "spline"); 

53 % zobrazi graf interpolace v_1 

54 CSI(l_val_ap, v_2_ap, 5, "Flue gas velocity profile [20 kWe]" , "[m/s]", "spline"); 

55 % zobrazi graf interpolace v_2 

56 CSI(l_val_ap, v_3_ap, 6, "Flue gas velocity profile [17.5 kWe]" , "[m/s]", 

       "spline"); 

57 % zobrazi graf interpolace v_3 

58 CSI(l_val_ap, v_4_ap, 7, "Flue gas velocity profile [15 kWe]" , "[m/s]", "spline"); 

59 % zobrazi graf interpolace v_4 

 

63 fv_1_ap = @(L) interp1(l_val_ap, v_1_ap, L, "spline"); % interpolace v_1 

64 fv_2_ap = @(L) interp1(l_val_ap, v_2_ap, L, "spline"); % interpolace v_2 

65 fv_3_ap = @(L) interp1(l_val_ap, v_3_ap, L, "spline"); % interpolace v_3 

66 fv_4_ap = @(L) interp1(l_val_ap, v_4_ap, L, "spline"); % interpolace v_3 



 

 
 

67 v_1m_ap = quad(fv_1_ap, l_val_ap(1), l_val_ap(14)) / (l_val_ap(14) - l_val_ap(1))  

% stredni rychlost 

68 v_2m_ap = quad(fv_2_ap, l_val_ap(1), l_val_ap(14)) / (l_val_ap(14) - l_val_ap(1))  

% stredni rychlost 

69 v_3m_ap = quad(fv_3_ap, l_val_ap(1), l_val_ap(14)) / (l_val_ap(14) - l_val_ap(1))  

% stredni rychlost 

70 v_4m_ap = quad(fv_4_ap, l_val_ap(1), l_val_ap(14)) / (l_val_ap(14) - l_val_ap(1))  

% stredni rychlost 

 

 
Tvorba funkcí vlastností spalin v závislosti na teplotě a elektrickém výkonu je prove-
dena souborem fluegas_data.m a opis scriptu následuje: 
 

 

1 clc; 

2 clear all; 

3 Q_e= [24 ..(vynechane hodnoty).. 9.896555291320]; 

4 m_dot = [0.281 ..(vynechane hodnoty).. 0.17020517187787]; 

5 t_in = [311.11 ..(vynechane hodnoty).. 267.967149821640000]; 

6 t_val =[200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350]; 

7 cp_val = [29.1893727 ..(vynechane hodnoty).. 30.20462566]; 

8 function mean = CSI(x, y, figure_number, text, unit, method) % funkce vyk. grafu 

9  

10  interval = x(1):((x(length(x)) - x(1)) / 100):x(length(x)); 

11  CSI = interp1(x, y, interval, method); 

12  figure(figure_number); 

13  string=sprintf("%s Cubic spline interpolation", text); 

14  y_string=sprintf("%s", unit); 

15  plot(x, y, "ob", interval, CSI, "-r"); 

16  title(string); 17 xlabel("T [deg. C]"); 

18  axis ([8, 25]) 

19  ylabel(y_string); 

20  legend ("Original data", "CSI"); 

21  legend("Location","north") 

22  grid on; 

23 endfunction 

24 CSI(t_val, cp_val, 1, "Specific heat capacity (hot fluid)" , "[Kj/kmol.K]", 

            "spline"); % volani funkce vyk. grafu 

25 CSI(Q_e, m_dot, 2, "Fluegas mass flow" , "[kg/s]", "pchip"); 

26 CSI(Q_e, t_in, 3, "Fluegas HX enter temperature" , "[deg C]", "spline"); 

27 fcp = @(T) interp1(t_val, cp_val, T, "spline"); % interpolace cp 

28 fmdot = @(T) interp1(Q_e, m_dot, T, "spline"); % interpolace cp 

29 ftin = @(T) interp1(Q_e, t_in, T, "spline"); % interpolace cp 

30 % VYPOCET A ZASPIS m_dot THin spaliny ============================================= 

31 t_out; % vystupni teplota vector z mereni 

32 t_in; % vstupni teplota vector z mereni 

33 Q_e_data % vector elektrickeho vykonu z mereni 

34 n_max=length(Q_e_data); 

35 file = fopen("calc_output.txt","w"); % interpolace cp  

36 for n = 1:(n_max);  % odecet hodnot z aproxim funkci 

37  Q_in = Q_e_data(n); 

38  %T_out = t_out(n); 

39  T_in = ftin(Q_in); 

40  Mdot = fmdot(Q_in); 

41  fprintf(file,"%.5f;", T_in); 

42  fprintf(file,"%.12f \n", Mdot); 

43 endfor 

44 fclose(file); 

 

Vlastnosti vody pro různé teploty, včetně střední tepelné kapacity byly vypočteny sou-
borem cp_mean.m, jehož opis je níže: 
 

1 clc; 

2 clear; 

3 t_val= [0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100]; 

4 cp_val = [4.2257 ..(vynechane hodnoty)..  4.2107]; 

5 function mean = CSI(x, y, figure_number, text, unit, method) 

6  interval = x(1):((x(length(x)) - x(1)) / 100):x(length(x)); 

7  CSI = interp1(x, y, interval, method); 

8  figure(figure_number); 

9  string=sprintf("%s Cubic spline interpolation", text); 

10  y_string=sprintf("%s", unit); 

11  plot(x, y, "ob", interval, CSI, "-r"); 



 

 
 

12  title(string); 17 xlabel("T [deg. C]"); 

13  axis ([8, 25]) 

14  ylabel(y_string); 

15  legend ("Original data", "CSI"); 

16  legend("Location","north") 

17  grid on; 

18 endfunction 

20 %CSI(t_val, cp_val, 1, "Specific heat capacity (hot fluid)" , "[J/kg.K]", 

"spline"); 

21 fcp = @(T) interp1(t_val, cp_val, T, "spline"); % interpolace cp 

22 t_out; % soubor s daty T_Cout 

23 t_in; % soubor s daty T_Cin 

24 n_max=length(t_out); 

25 file = fopen("cp_mean_output.txt","w"); 

26 for n = 1:(n_max); 

27    T_in = t_in(n); 

28    T_out = t_out(n); 

29    cp_mean = quad(fcp, T_in, T_out) / (T_out - T_in); % stredni tep. kapacita 

30    fprintf(file,"%.5f \n", cp_mean); 

31 endfor 

32 fclose(file); 

 

Získání výstupní teploty spalin za výměníkem bylo prováděno iterační metodou pro 
všechna data. K tomuto účelu byl použit soubor T_out_calculation.m. Následuje opis 
scriptu: 
 

1 clc; 

2 clear all; 

3 t_val =[10 25 40 55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 220 235 

          250 265 280 295 310 325 340]; 

4 cp_val = [0.9900756308309790 ..(vynechane hodnoty).. 1.0482883512823000]; 

5 fcp = @(T) interp1(t_val, cp_val, T, "spline"); % interpolace cp 

6 Q_dot_file; % soubor s daty Q 

7 TH_in_file; % soubor s daty T hot in 

8 Mdot_in_file; % soubor s daty hmotnostniho toku 

9 n_max=length(Q_dot); 

10 eps=0.000001; 

11 %file = fopen("T12_n_output.txt","w"); 

12 for n = 1:(n_max); % vypocet vlastnosti pro jednotlive kroky 

13    currRes2=10; 

14    QDot=Q_dot(n); 

15    T11 = TH_in(n); 

16    mDot1=Mdot_in(n); 

17    T12=T11-20; 

18    QDot1=0; 
19    cp1m=1; 
20    if (T11>t_val(1)) 

21      cp1m = quad(fcp, T12, T11) / (T11 - T12); 

22    else 

23      T12=T11; 

24    endif 

25    if (QDot==0) 

26      T12=T11; 

27      currRes2=eps; 

28    endif 

29    i=0; 

30    while (currRes2 > eps) % tepelna rovnováha vymeniku iterace 

31      i=i+1; 

32      % Nova vystupni teplota 

33      T12 = T11 - QDot/(mDot1*cp1m); 

34      % Stredni tepelna kapacita 

35      cp1m = quad(fcp, T12, T11) / (T11 - T12); 

36      % Tepelny vykon 

37      QDot1 = mDot1*cp1m*(T11 - T12); 

38      % Rozdil 

39      currRes2 = abs(QDot1-QDot); 

40    endwhile 

41    T12_val(n)=T12; 

42    Q_val(n)=QDot1; 

43    i_val(n)=i; 

44    cp_val(n)=cp1m; 

45    %fprintf(file,"%.5f",T12); 

46    %fprintf(file,"%.5f",QDot1); 

47    %fprintf(file,"%.1f \n",i); 



 

 
 

48 endfor 

49 %fclose(file); 

 

Soubor water_flow.m sloužil k odhadu množství odpařované vody z prádla v režimu 
DX-55 tak, aby platilo množství odpařené vody 24,8 kg. Iterace byla provedena ručně 
pomocí tohoto algoritmu laděním hodnot L, V a násobku hmotnostního toku spalin:  
1 clc; clear; 

2 

3 M_W = 24.8;     % [kg] Mnozstvi odparene vody 

4 P = 98;         % [kPa] Abslutní tlak ve spalinovodu 

5 rh_max = 80;    % [% r.v.] Maximální relativní vlhkost 

6 rh_min = 12;    % [% r.v.] Minimální relativní vlhkost 

7 t_max=41;       % [min] doba suseni 

8 T = 60;         % [°C] vystupni teplota 

9 T_in = 309;     % [°C] Teplota spalin C30 

10 m_w_sp = 0.59; % [kg/kgsp/h] hmotnost vody ve spalinach 

11 L = 20;        % posun krivky suseni V*(rh+L)/(V+t/y)+L 

12 V = 2;         % posun krivky suseni V*(rh+L)/(V+t/y)+L 

13 % vektor doby suseni [min] 

14 t_val= 0:1:t_max;  

15 % vektor teploty suseni [°C] 

17 Tout_val= [20.541 ..(vynechane hodnoty)..  51.291];     

18 tout_val =0:1:41% vektor doby teploty suseni [°C] 

22 % vektor teplot pro tlak nasycených par [°C] 

23 T_p_val = [ 2 10 20 30 40 50 60 70 80 90]; 

24 % vektor tlaku nasycenych vodnich par [kPa] 

25 pp_val = [0.7 1.2 2.3 4.2 7.4 12.4 19.9 31.2 47.4 70.2]; 

26 function mean = CSI(x, y, figure_number, text, unit_x, unit_y, method) 
27   interval= x(1):((x(length(x)) - x(1)) / 100):x(length(x)); 

28   CSI = interp1(x, y, interval, method); 

29   figure(figure_number); 

30   string=sprintf("%s", text); 

31   x_string=sprintf("%s", unit_x); 

32   y_string=sprintf("%s", unit_y); 
33   plot(x, y, "ob", interval, CSI, "-r"); 

34   title(string);  

35   xlabel(x_string); 

36   ylabel(y_string); 

37   %legend ("Original data", "CSI"); 

38   %legend("Location","north") 

39   grid on; 

40 endfunction 

41 CSI(tout_val, Tout_val, 1, "Prubeh teplot" , "cas [min]", "Teplota [°C]", "pchip"); 

45 fTout = @(T) interp1(tout_val, Tout_val, T, "pchip"); 

46 fpp = @(Tp) interp1(T_p_val, pp_val, Tp, "spline"); 

49 

50 n_max=t_max+1; 

51 y=t_val(n_max)/(V*(rh_max+L)/(rh_min+L)-V); 

52 m_dot_sp = 0.31*3600;   % [kg/min] hmotnostni tok spalin 

53 m_dot_vz = 0.31*3600;   % [kg/min] hmotnostni tok vzduchu - prvni odhad 

54 T_vz = 20;              % [°C] Teplota vzduchu v laboratori 

55 XR = 0.5;               % [/] koeficient rozdeleni proudu - prvni odhad 

56 cp_sp = 0.99;           % [kJ/kgK] Merna tepelna kapacita spalin 

57 cp_vz = 1.01;           % [kJ/kgK] Merna tepelna kapacita vzduchu 

58 QV = 2100;              % [kJ/kg] Vyparne teplo vody 

59 eps = 0.1; 

60 currRes=eps*10; 

61 it = 0; 

62 a=1; 

63 while (currRes>eps) 

64   it +=1; 

65   for n = 1:(n_max) 

66     rh(n)=(V*(rh_max+L))/(V+t_val(n)/y)-L; %funkce 

67     %rh(n) = rh_max - (rh_max-rh_min)/t_max*t_val(n);%linearni rh = q-kx 

68     T_out = fTout(t_val(n)); 

69     absh(n)=(0.622*fpp(T_out)/(P-fpp(T_out)))*(rh(n)/100); 

70     pp_w(n)=fpp(T_out); 

79     m_dot_w(n)=absh(n)*920; 

80 

82     m_dot_w_min(n)=m_dot_w(n)/60; 

83   endfor 

84   fcp = @(t) interp1(t_val, m_dot_w_min, t, "spline"); 

85   m_w = quad(fcp, t_val(1), t_val(n_max)); 

86   XR = XR + 0.001;        % toto neni nejchytrejsi 

87   currRes = eps-0.000001  % eps-0.000001 abs(m_w - M_W); 



 

 
 

88 endwhile 

95 CSI(t_val, rh, 5, "Relativni vlhkost" , "cas [min]", "[°% r.v.]", "spline"); 

96 CSI(t_val, absh, 6, "Absolutni vlhkost" , "cas [min]", "[kg/kg_s_v]", "spline"); 

97 CSI(t_val, m_dot_w, 7, "Hmotnostni tok odparene vody" , "cas [min]", "Hm. tok 

[kg/h]","spline"); 

 
Soubor 31_7_v2.m sloužil k dopočtu množství odpařované vody z prádla v režimu 
DX55-C30 tak, aby se shodovalo množství odpařené vody. Soubor zároveň dopočítává 
molární toky spalin a vzduchu na základě podtlaku ve spalovací komoře. Iterace byla 
provedena ručně pomocí tohoto algoritmu laděním M_sum, M_labilni a M_stabilni. Vý-
počet trval déle, jelikož iteruje stovky naměřených dat.  
 
1 clc; 

2 clear; 

3 M_sum=50;       % suma molárního toku [kmol] - iterovano 

4 M_stabilni=17;  % stabilni slozna molarniho toku spalin - iterovano 

5 M_labilni =7;   % variabilni slozka molarniho toku spalin - iterovano 

6 cp_sp=29.642;   % kJ/kmol/K 

7 cp_vz=28.096;   % kJ/kmol/K 

8 h_w=2257*18.02; % kJ/kmol 

9 x_vz = 0.0065;  % obsah vody ve vzduchu [-] - molarni zlomek 

10 x_sp = 0.032;  % obsah vody ve spalinach [-] - molarni zlomek 

11 % vektor teplot pro tlak nasycených par [°C] 

12 T_p = [ 2 10 20 30 40 50 60 70 80 90]; 

13 % vektor tlaku nasycenych vodnich par [kPa] 

14 pp = [0.7 1.2 2.3 4.2 7.4 12.4 19.9 31.2 47.4 70.2]; 

15 t=[0 ..(vynechane hodnoty).. 2204]; % vektor casu [s] 

16 T=[31.158 ..(vynechane hodnoty).. 35.548]; % vektor teplot [°C] 

17 dp=[0 ..(vynechane hodnoty).. 0];          % vektor podtlaku ve spal. komore [Pa] 

18 rh=[66.898 ..(vynechane hodnoty)..  31.159]; % vektor rel. Vlhkosti [% r.v.] 

19 function mean = CSI(x, y, figure_number, text, unit_x, unit_y, method) 

20  interval = x(1):((x(length(x)) - x(1)) / 100):x(length(x)); 

21  CSI = interp1(x, y, interval, method); 

22  figure(figure_number); 

23  string=sprintf("%s", text); 

24  x_string=sprintf("%s", unit_x); 

25  y_string=sprintf("%s", unit_y); 

26  plot(x, y, "ob", interval, CSI, "-r"); 

27  title(string);  

28  xlabel(x_string); 

29  ylabel(y_string); 
30  grid on; 
31 endfunction 

32 %CSI(t, T, 1, "Prubeh teplot" , "cas [min]", "Teplota [°C]", "pchip"); 

33 %CSI(T_p, pp, 2, "Tlak nasycenych par" , "teplota [°C]", "Tlak [kPa]", "spline"); 

34 %CSI(t, dp, 3, "Podtlak spalovací komora" , "cas [min]", "[Pa]", "previous"); 

35 %CSI(t, rh, 4, "relativní vlhkost" , "cas [min]", "[%r.v.]", "previous"); 

36 fTout = @(T) interp1(t, T, T, "pchip"); 

37 fpp = @(Tp) interp1(T_p, pp, Tp, "spline"); 

38 

39 n_max=length(t)-1; % delka cyklu for 

40 a=0;                

41 M_W(1)=0; 

42 M_w_2(1)=0; 

43 eps=0.5; 

44 for n = 2:n_max    %cyklus pro kazdou polozku 

45   dTsp=304-T(n); 

46   dTvz=T(n)-27; 

47   M_vz=0; 

48   currRes=20; 

49   M_sum = M_stabilni+(1-(dp(n)-3)/(30.963-3))*M_labilni; 

50   q=5-5*t(n)/2204; 

51   while (currRes>eps) % iteracni cyklus aby platila rovnost 

52     M_vz= M_vz+0.1; 
53     %M_v=M_vz; 

54     if (M_vz>M_sum) 

55       1 

56       return 
57     else 

58       M_sp = M_sum-M_vz; 

59       for l = 1:5 

60         M_w = rh(n)/100*fpp(T(n))/100*M_sum-M_sp*x_sp-M_vz*x_vz; 



 

 
 

61         M_sp = 1/(cp_sp*dTsp)*(M_vz*cp_vz*dTvz+M_w*h_w+q); 

62         %M_v = 1/(cp_vz*dTvz)*(M_sp*cp_sp*dTsp-M_w*h_w+q); 

63       endfor 

64       M_SUM=M_sp+M_w+M_vz; 

65       currRes = abs(M_sum-M_SUM); 

66     endif 

67   endwhile 

68   M_W(n)=M_w; 

69   M_VZ(n)=M_vz; 

70   M_SP(n)=M_sp; 
71   M_celk(n)=M_sum; 

72   rh_e(n)=(M_sp*x_sp+M_vz*x_vz+M_w)/(M_sum*fpp(T(n))/100); 

74 endfor 

75 M_W(length(t))=0; %doplnkove koncove a poc. hodnoty 

76 M_SP(length(t))=0; 

77 M_SP(1)=0; 

78 M_VZ(length(t))=0; 

79 M_VZ(1)=0; 

80 M_celk(length(t))=0; 

81 M_celk(1)=0; 

82 rh_e(length(t))=0; 

83 rh_e(1)=0; 

84 M_W_sec=M_W/3600; 

85 fmw = @(L) interp1(t, M_W_sec, L, "pchip"); 

86 m_W = quad(fmw, t(2), t(n_max))*18.02 % odparena voda 

87 %vykresleni hodnot vysledku vypoctu 

88 CSI(t, M_W, 5, "tok vody" , "cas [min]", "[kmol/s]", "spline"); 

89 CSI(t, M_SP, 6, "tok spalin" , "cas [min]", "[kmol/s]", "spline"); 

90 CSI(t, M_VZ, 7, "tok vzduchu" , "cas [min]", "[kmol/s]", "spline"); 

91 CSI(t, M_celk, 8, "tok celkem" , "cas [min]", "[kmol/s]", "spline"); 

92 CSI(t, rh_e, 9, "rh vypocet" , "cas [min]", "[kmol/s]", "spline"); 

  



 

 
 

Příloha č. 6 Data experimentu (C30 + vyměník) 

Soubor: Tepelny_vykon_C30_13.12.2017.xlsx 
• Soubor zpracovává data dvou měření účinnosti (tepelného a elektrického vý-

konu) plynové mikroturbíny Capstone C30 
• Přehledné shrnutí výsledků 
• Podrobné výpočtové postupy 
• Hrubá data z měření 

Listy: 
• Přehled:     Ucelený přehled výsledků tohoto souboru 
• Tepelný výkon (rychlost):  Výpočet tepleného výkonu přímou metodou 
• Tepelný výkon:    Výpočet tepleného výkonu nepřímou metodou 
• Spotřeba plynu:    Přepočet spotřeb plynu na normální podmínky 
• Složení vstupu 8.11.   Složení a vl. plynu a vzduchu v den měření 8.11. 
• Složení vstupu 13.12.  Složení a vl. plynu a vzduchu v den měření 13.12. 
• Stech. Výpočty 8.11   Stechiometrické rovnice při spalování ZP 
• Stech. Výpočty 13.12  Stechiometrické rovnice při spalování ZP 
• Spaliny 8.11.    Výpočet vlastností a složení spalin 
• Spaliny 13.12.    Výpočet vlastností a složení spalin 
• Spaliny rozdíl    Srovnání vlastností spalin obou metod 
• Měrná tepelná kapacita  Výpočet měrné tepelné kapacity spalin 
• Data – emise    Data získaná měřením koncentrace kyslíku 
• Data_TUR_8_11   Data z databáze LENP 
• Data_TUR_13_12   Data z databáze LENP 

 
Soubory: Zpracovanadata_testo_13.12.xlsx a Zpracovanadata_testo_8.11.xlsx 

• Matematické zpracování přímé metody 
• Výpočet průměrné rychlosti proudění spalin 
• Grafické zobrazení tvaru rychlostního profilu spalin v místě měření 

Listy: 
• Data:      Hrubá data z měření + průměry 
• Zpracovaná data:   Přehled výsledků rychlosti v tabulce 
• Zpracovaná teplota:   Přehled výsledků teploty v tabulce 

 
Soubor: Zpracovani dat_13.12.2017 – vymenik.xlsx 

• Hrubá data a výsledky zpracování dat měření na výměníku 
Listy: 

• Original data:    Přehled naměřených a dopočtených dat 
• Porovnání s výrobními daty: Tabulka srovnání výrobních a exp. prům. dat 
• Fyzikální vlastnosti vody: Použité vlastnosti vody 
• Odečet plynu:    Spotřeba plynu v průběhu experimentu 
• Grafy:      Přehled průběhu experimentu 
• Grafy – ustálené intervaly: Přehled ustálených stavu jednotlivých intervalů 

 



 

 
 

Příloha č. 7 Data bilančního modelu + experimentu s DX55 

Soubor: Priloha c. 7 - Data bilancni model vs experiment.xlsx 
• Data z měření a jejich srovnání s bilančním modelem 
• Přehled funkce kogeneračního systému LENP – sušení 
• Názvy měření dle autorů měření 

Listy: 
• 31.7_data:     Výběr naměřených data ze dne 31.7. 
• 31.7 Vyhodnoceno:   Data z měření a data z modelů + grafy výsledků 
• 2016-05-13mereni_D1_DX55: Data z měření dne 13.5.2016 
• Výstup 13.5.:    Srovnání bilančního modelu s měřením 13.5. 
• Hypoteza C30-DX55 (2):  Výsledky bilančního modelu – ideální stav 
• SteadyState:    Výsledky bilančního modelu – SteadyState 
• Výměník-model:   Výsledky bilančního modelu – změny na vým. 
• Mereni 31.7.2017   Přehled výsledků měření 31.7. 

 
Soubor Chemcad: model_susarna_DX55.cc7 

• Model sušárny s použitím spalin ZP z vlastního hořáku – dynamická simulace 
 

Soubor Chemcad: model_susarna_DX55-C30 ideal.cc7 
• Model kogeneračního systému LENP – dynamická symulace 

 
Soubor Chemcad: model_susarna_DX55-C30 ideal_SteadyState.cc7 

• Model kogeneračního systému LENP – průměrné hodnoty, Steady State simu-
lace 

 
Soubor Chemcad: model_susarna_DX55-C30_experiment.cc7 

• Model kogeneračního systému LENP s využitím spalin MT a nastavením dle mě-
ření 31.7. 

  



 

 
 

Příloha č. 8 Procesní integrace MT + Technicko ekonomická analýza 

Soubor: Priloha c. 8 – Procesní integrace MT.xlsx 
• Návrh modelu prádelny – bilančně 
• Návrh prádla pro prádelnu 
• Přehled výstupů z modelu + jejich ekonomická analýza 
• Všechny cenové položky 

Listy: 
• Energetická náročnost:  Volby klíčových vlastností modelu 
• Prádlo:     Složení prádla modelu 
• Bilance:     Bilanční tabulka – slouží k nastavení modelu CC 
• PI v2:      Targeting – ideální stav 
• PI v2 (bez opt):    Targeting – aktuální stav 
• PI v2 (opt):     Targeting – nalezené optimum včetně vým. II. 
• PI v2.3 (opt):    Targeting – nalezené optimum 
• PI v2.2:     Výměníková sít 
• PI v2.3:     Výměníková síť zvoleného modelu 
• Výstupy CC:    Výsledky modelů v CC – termodyn. Vlastnsoti 
• Ekonom:     Zpracované výsledky CC, ceny, náklady… 
• Casflow-Retrofit:   Cashflow a IRR případ Retrofit 
• Casflow-Retrofit:   Cashflow a IRR případ Zelené louka 
• EKO-Přehled:    Přehled výsledků ekonomické analýzy 
• Nákup:     Ceny prádelenského vybavení jmenovitě 

 
Soubory: 
 Priloha c. 8 - CS A.cc7    Simulace modelu případové studie CS A 
 Priloha c. 8 - CS B.cc7    Simulace modelu případové studie CS B 
 Priloha c. 8 - CS C.cc7    Simulace modelu případové studie CS C 
 Priloha c. 8 - CS D.cc7    Simulace modelu případové studie CS D 
 Priloha c. 8 - CS E.cc7    Simulace modelu případové studie CS E 
 Priloha c. 8 - CS F (MT).cc7   Simulace modelu případové studie CS F (MT) 
 Priloha c. 8 - CS G (MT).cc7   Simulace modelu případové studie CS G (MT) 
 
 
 

 
  



 

 
 

 



 

 
 

 


