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Anotace: Přestože svět čelí energetické krizi, velké množství odpadního 
tepla stále není patřičně využito. Jednou z možností jeho využití 
je konverze tepelné energie na elektřinu. Spolu s ostatními zdroji 
nízkopotenciálního tepla je tímto způsobem možné částečně 
omezit spalování fosilních paliv. Současná technologie 
Organického Rankinova cyklu (ORC) postupně nachází komerční 
uplatnění, není však schopná efektivně konvertovat nízké zdroje 
tepla do 100°C, kterého je v průmyslu nejvíce. Trojúhelníkové 
cykly jsou slibným řešením, jelikož díky absenci vypařování 
dokáží zdrojové teplo efektivně využít. Tato bakalářská práce 
nejprve představuje některé fungující nebo vyvíjené oběhy 
pracující v nízkých teplotách a následně se věnuje přímo 
trojúhelníkovým cyklům. Ve druhé části je představen současný 
stav poznání Trilateral Flash Cycle (TFC) a Organic Flash Cycle 
(OFC), spolu s modifikacemi a srovnáním s již fungujícím ORC. 
Nakonec jsou uvedeny výpočtové modely TFC a OFC, simulující 
možné nasazení. 

Annotation: Although the world is facing an energy crisis, majority of waste 
heat is still not properly used. Among others, one useful way to 
use these sources is a heat to electrical power conversion. 
Together with other low grade heat sources, there is a possibility 
to reduce fossil fuel consumption. Recent Organic Rankine Cycle 
(ORC) technology is slowly spreading, having commercial 
success. Unfortunately, unable to work efficently bellow 100 °C, 
where most of the rejected heat in industrial processes occur.  
Trilateral cycle have been recognised as potential solution due 
to lack of evaporation phase in a heater and therefore better 
source heat utillization. This paper introduces some heat to 
power cycles utilising low grade sources both in use and in 
developement with trilateral cycles emphasis. Current state of 
research of Trilateral Flash cycle (TFC) and Organic Flash Cycle 
(OFC) is widely discused in the second part, followed by 
numerical modeling of TFC and OFC in possible aplications. 
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1. Úvod 

Neustálý rozvoj průmyslu, rostoucí počet obyvatel a zvyšující životní úroveň 

kontinuálně navyšuje energetickou poptávku. Bohužel, tato rostoucí poptávka je pokrývána 

masivním využíváním fosilních paliv, jejichž spalování vážně ohrožuje životní prostředí. V 

posledních letech zažíváme energetickou revoluci, která se snaží tuto energetickou krizi 

řešit. Zavádíme nový pohled, kde je prioritou omezit fosilní paliva v prospěch alternativních 

zdrojů energie, snížit spotřebu primárních zdrojů energie, zvýšit účinnosti současných 

systémů a tím omezit produkci CO2 do ovzduší. To vede k rozsáhlým politickým krokům a 

podpor stran vlád k tomuto postupu. Často však realita zůstává daleko za vytýčenými cíli. 

Ukázkovým státem je Německo, které se i přes všechny související technologické problémy 

a zmatek snaží o nový energetický koncept a snahu nastínit energetický přerod ostatním 

vládám. 

Přestože svět čelí energetické krizi, mnoho nízkoteplotních zdrojů tepla stále není 

patřičně využito a ještě nedávno mělo minimální nebo žádnou hodnotu. Díky rostoucím 

cenám energie a snahou o šetrnější vztah k přírodě začíná být toto nízkopotenciální teplo 

ekonomicky čím dál více využitelné. Například odpadní teplo z průmyslu, které je bez využití 

odváděno do okolí, a které by mohlo být efektivně využito, dosahuje potenciálu 918 TWh v 

evropském měřítku a 62.2 PWh celosvětově. V Evropě 51% tepla z tohoto potenciálu 

nedosahuje 100°C[1] a třetina tepelné energie v průmyslu je tímto způsobem ztracena. 

[2]Využití tohoto tepla je primárním cílem v posledních letech [3]a je možné ho získat v 

podobě výfukových plynů a odpadních vod, převážně z průmyslových procesů. Využít se dá 

převedením energie do jiného průmyslového procesu, případně tepelnou energii 

exportovat například k vytápění domácností. Druhou možností je konvertovat dostupnou 

energii na elektřinu pomocí termodynamických cyklů, případně přímou přeměnou na 

elektřinu. [4] Mezinárodní projekt CE-HEAT uvádí, že odpadní teplo V České Republice má 

potenciál 110PJ ročně, z toho 40PJ je nyní možné efektivně využít a dodat tak teplo pro    

800 000 domácností ročně. [5] 

Využití této energie a její následná konverze na elektřinu sníží dopad na přírodní 

prostředí průmyslovými a jinými procesy, zvýší využití primárních zdrojů a tím může snížit 

celkové výdaje provozu. 

Dalšími zdroji nízkoteplotního tepla může být geotermální energie, solární energie 

nebo spalování biomasy.  

Specifickým zdrojem energie je teplo získané z okolního prostředí (vody, vzduchu 

nebo země) při aplikaci tepelných čerpadel pro zisk tepla, případně chladu. Teoreticky je 

déle zajímavé využívat další přírodní potenciály jako rozdíl vlhkosti, OTEC a záření proti 

vesmíru. 

Pro výše uvedené nízkoteplotní zdroje není konvenční elektrárenský parní Rankinův 

cyklus pro výrobu elektřiny vhodnou volbou, pro uspokojivou účinnost vyžaduje práci v 

mnohem vyšších teplotách. Využíváme tedy jiných technologií. V současnosti nejlépe 
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funguje a je ozkoušena modifikace Rankinova cyklu pracující místo vody s organickým 

médiem – Organický Rankinův cyklus (ORC). V následující práci bude ORC považován za 

odrazový můstek a ostatní zmíněné cykly s ním budou často srovnávány. 

 U nízkoteplotních zdrojů není do oběhu dodáváno tolik tepla jako u konvenčních 

cyklů a je tedy klíčové co nejefektivněji využít dostupné zdrojové teplo. K popisu přenosu 

tepla ve výměnících slouží Q-T diagramy, kde je graficky znázorněn vzájemný přenos tepla 

mezi zdrojem a pracovním médiem v závislosti na teplotě. Médium tedy během tepelné 

výměny postupně opisuje (kopíruje) křivku zdroje tepla a cílem je dosáhnout co nejmenších 

diferencí (ideálně rovnoběžného kopírování) za zisku maximálního ohřátí pracovního média 

s minimálními nevratnými ztrátami ohřevu (analogicky kondenzace). 

Trojúhelníkové cykly si v této problematice vedou zdaleka nejlépe, protože během 

ohřívání nemění skupenství na páru a expandují z nasycené kapaliny (TFC), případně po 

seškrcení ze syté páry (OFC). Mohou dosahovat vysokých účinností a rozvoj technologie má 

velký potenciál. Technologie zatím nedosáhly komerčního nasazení, ale od dubna 2020 by 

se TFC mělo dočkat prvních komerčních pokusů. [29] 

Další možností jsou pro dané teploty zřídka využívané absorpčí elektrárenské cykly, 

v čele s cyklem Kalina, pracující s vícesložkovým médiem. [6] 

Nadkritické cykly s CO2 jako pracující látkou vykazují také dobrou účinnost. Ovšem 

fungují ve vysokých tlacích, což vyžaduje odolnější komponenty a jejich vývoj. [7] 

Za zmínku stojí Stirlingův motor fungující na rozdílu teplot, vhodný tedy pro 

libovolný zdroj tepla (chladu). V nízkoteplotních aplikacích zatím nenachází příliš uplatnění. 

[7] 

Nízkoteplotní zdroje lze také využít ke kombinované výrobě. Časté jsou kogenerační 

jednotky vyrábějící elektřinu a teplo zároveň. Případně zařazením absorpčního oběhu 

chlad. Trigenerace dokáže spojením více cyklů vyrobit elektřinu, teplo i chlad zároveň. 

Tato práce zkoumá tepelné cykly využívající nízkopotenciálové teplo k výrobě 

elektřiny. V první části představuje typy významnějších tepelných cyklů s jejich popisem. 

Druhá část je zaměřena na detailní popis a modifikace trojúhelníkového oběhu. Následně 

práce obsahuje modelování systému s expanzí ze syté kapaliny a syté páry s jejich 

závěrečným porovnáním a doporučením. 
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2. Tepelné oběhy pro konverzi nízkopotenciálního tepla na elektřinu 

 

2.1. Organický Rankinův cyklus 

Konveční Rankinův cyklus využívá jako pracovní médium vodu, pro typické aplikace 

pod vysokým tlakem. V případě aplikací využívající nízkopotenciální teplo není tato 

technologie vhodná. Voda má v nízkých teplotách a tlacích velké měrné objemy, což by 

značně zvětšovalo zařízení. Dále voda vyžaduje velké latentní teplo potřebné k vypařování, 

vzhledem k teplu, které dodáváme ze zdroje, což značně snižuje účinnost systému při 

využití některých zdrojů tepla. Pro účinnou konverzi tepla na elektřinu využíváme 

principiálně stejný oběh, takzvaný Organický Rankinův cyklus (ORC). ORC pracuje s 

organickým médiem – různých typů chladiv a olejů, které ideálně mají nižší výparné teploty 

a vyšší tlak par než voda. Obecně kombinace technického řešení, termodynamiky a 

výrobních aspektů při dobrém navržení vyjde výhodněji, s možností práce v nízkých 

teplotách.  

Schéma jednoduchého ORC je ukázáno v obr. 1. Čerpadlem natlakovaná kapalina je 

přiváděna do výparníku, ohřáta na mez sytosti, vypařena na organické páry a případně 

následně přehřáta. Dále pára expanduje v expandéru za zisku mechanické práce. Pokud 

expanze skončí v přehřáté páře, může se v rekupeátoru přebytečné teplo převést na 

studenou stranu cyklu. Následně médium zkondenzuje v kondenzátoru na sytou kapalinu a 

cyklus se opakuje. [8] 

 
Obrázek 1: Jednoduché schéma a T-s diagram ORC [8] 

 

Volba správného organického média je klíčová ke správnému fungování cyklu, vysoké 

účinnosti, bezpečnosti a výkonu pro dané zdrojové teplo. Jedná se obvykle o těžké 

sloučeniny s nízkým výparným tlakem a teplotou. Výběr je v dnešní době detailně 

prozkoumán pro jednotlivé aplikace. [9] Často zohledňujeme vodorovnou vzdálenost horní 

a dolní křivky daného média, která charakterizuje potřebné latentní teplo k vypařování, 
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v porovnání s měrnou tepelnou kapacitou kapaliny (i páry). Užší profil tedy odebere zdroji 

méně tepla, než se médium dostane do stavu nasyceného plynu (je ovšem nutné brát 

v potaz cp pro dané hmotnostní toky), což je pro nízkopotenciální tepla výhodné. 

Dohromady pak absolutní hodnoty určí potřebný hmotnostní tok média, z jehož objemů a 

tlaků poté plynou důsledky pro výsledný design. z Na obr. 2 je znázorněno porovnání 

typických organických médií s vodou. 

 
Obrázek 2: T-s diagram pro vodu a typická organická média [10] 

 

Další důležitou charakteristikou je sklon pravé mezní křivky vůči čáře konstantní entropie v 

T-s diagramu na obr. 3. Záporná neboli „mokrá“ směrnice způsobuje tvorbu kapiček 

v průběhu expanze, což vystavuje turbínu a trubky kondenzátoru erozivnímu poškození. 

Výhodný je sklon rovnající se konstantní izoentropě, kde se začátek i konec expanze 

vyskytuje v mírně přehřáté páře. Pokud je směrnice kladná, jedná se o „suché“ látky, kde 

začátek expanze je poblíž sytého stavu a konec v přehřáté páře. Přehřátá pára na výstupu 

z expandéru sice může zvýšit účinnost samotného cyklu, ale obecně nemá moc smysl pro 

nízkopotencionální zdroje, kde zdroj tepla je hmotnostní tok. [10] [11] 
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Obrázek 3: Sklon pravé mezní křivky mokrý (R22), izoentropický (R11) a suchý (Isopentan) [11] 

 

U organických médií musíme brát v potaz chemickou stabilitu média ve vyšších a možnost 

zamrzání v nejnižších teplotách cyklu. Práce ve vysokých tlacích vyžaduje odolnější 

komponenty a tím vyšší cenu zařízení, na druhou stranu média s nejvyšší hodnotou tlaku 

před vstupem do expandéru vykazují nejvyšší účinnost. [12] 

Dále bereme v potaz hořlavost, toxicitu, korozivní vlastnosti, hustotu a mnoho dalších 

vlastností. 

Termodynamicky nejvýhodnější média jsou často vysoce neekologická a některá 

(freony) poškozují ozonovou vrstvu. Následkem toho vznikají legislativní akty s cílem omezit 

využívání nebezpečných médií. To vede ke snížení jejich dostupnosti a následně 

radikálnímu zdražení. Ve snaze zamezit těmto komplikacím jsou vyvíjeny nová média, 

nahrazující nyní běžně užívané chladiva R245fa a R134a za nové. Například 

R1233zd(E),R1224yd(Z) jsou téměř ekologicky nezávadné, dosahující však nepatrně nižší 

účinnosti. [9] 

Volba správného expandéru pro danou aplikaci je také důležitá pro dostatečnou 

účinnost cyklu. Vhodný typ volíme na základě zdroje tepla, velikosti systému a operačních 

podmínkách. Obecně expandéry lze rozdělit na dva typy – rychlostní a objemové. Ty 

objemové jsou často využívané ORC a pracují v aplikacích s nižšími výkony, nižším 

objemovým tokem, často s vyšším tlakem a nižšími otáčkami rotoru. Patří sem spirální, 

lamelové, pístové a šroubové, které fungují na principu obráceného objemového 

kompresoru. Rychlostním expandérem jsou myšleny turbíny, mohou být axiální nebo 

radiální. Jelikož pokles entalpie je mnohem nižší než u parních cyklů, je velikost zařízení 

mnohem menší [13] Na obr. 4 je znázorněna preference technologie pro daný zdroj tepla a 

výkon. ORC většinou pracují s jednofázovým expandérem, což vede ke zjednodušení a 

hlavně zlevnění technologie. [14] Nejvyšší účinnosti kolem / přes 85% dosahují radiální 

turbíny. [7] 
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Obrázek 4: Expandéry používané ORC v daných výkonech a zdrojích tepla [13]  

 

Výměníky u ORC tvoří zpravidla třetinu nákladů jednotky [13] a hlavně požadavky na 

účinnou tepelnou výměnu prudce rostou se snižující teplotou zdroje. Proto je jejich velikost 

poměrově k získanému výkonu u nízkých zdrojů tepla příliš velká a technologie se přestává 

vyplácet. [15] Organická média mohou být nebezpečná a je snaha maximálně zabránit 

únikům média. Proto je ORC uzavřený oběh a deskové výměníky představují ideální volbu. 

[11] 

Velkou nevýhodou ORC je markantní ztráta exergie ve výparníku vlivem špatného 

kopírování teplotního profilu mezi zdrojem tepla a médiem. Vypařování probíhá za 

konstantní teploty a čím mají páry vyšší suchost, tím je teplotní rozdíl mezi zdrojovým 

teplem a vypařovaným médiem vyšší. Ztracená energie odpovídá tomuto teplotnímu 

rozdílu a způsobuje pokles účinnosti technologie. Nejvyšší teplota cyklu je tedy značně nižší, 

než nejvyšší teplota zdroje. [16] Podobně totéž platí pro kondenzaci, avšak ztráty jsou dále 

způsobené potřebou vyšších toků média chladícího okruhu, a tedy přidaným výkonem 

pumpy. 

Zvýšení účinnosti je vždy cílem a je těžké najít tekutinu, která je termodynamicky 

výhodná a zároveň bezpečná. Jednou z možností může být zabudování regeneračního 

výměníku – rekupeátoru a využít lépe tepla vycházejícího z expandéru pro předehřev média 

před vstupem do výparníku za snížení nároků na kondenzátor. Další modifikaci slibující 

zvýšení účinnosti je Kaskádový oběh, kde se využívá dvou a více cyklů s tím, že kondenzátor 

cyklu ve vyšších teplotách (který je „výše“ v T-s diagramu) funguje jako výparník pro cyklus 

„níže“ položený. [2] [10] Zeotropní směs, ve které je médium tvořeno mixem více tekutin, 

slibuje také zlepšení. Aplikace vícesložkové směsi pro ORC je v počátečních stádiích 
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výzkumu a za stejných podmínek vypovídá teoreticky o vyšší účinnosti než jednosložkové 

ORC. [17]  

ORC je považována za praktickou, flexibilní a spolehlivou technologii. [8] Úspěšně je 

instalována ve středních až nízkých teplotách (300-100°C) a v současnosti je komerčně 

výhodná i pro nízké výkony mezi (10-100kW). [4] Přestože je nejvíce rozvinutým cyklem pro 

nízkoteplotní zdroje tepla, [14] v nižších teplotách zdroje mu dle teoretických výpočtů 

konkurují ostatní cykly jako Kalinův nebo Trojúhelníkový cyklus. S ohledem na nízkou 

teplotu přívodu a ztrátám ve výparníku má relativně nízkou účinnost, pro geotermální 

aplikace nepřesáhla 12%. [2] Dle experimentů vyšlo najevo, že nenastává markantní rozdíl 

mezi teoretickým a reálným cyklem z hlediska účinnosti. [12] Dokáže produkovat elektřinu 

od pár kW do několika MW u středněpotenciálních zdrojů tepla a často se využívá jako 

součást kogeneračních a trigeneračních jednotek. Přesto se technologie nešíří tak jak by 

měla nebo mohla. Důvodem je vysoká pořizovací cena spolu s dlouhou návratností investic. 

Je zřejmé, že je výzvou přijít s ekonomickým řešením technologie. [2] 

 

Následující část pojednává o reálných aplikacích ORC jednotek. Údaje jsou 

shromážděny k roku 2016 a zahrnují všechny jednotky napojené na síť, jejich počet a 

instalovaný výkon je na obr. 5. Průzkum slouží zároveň jako inspirace pro možné nasazení 

jiných cyklů, zmíněných v dalších částech práce.  

ORC jsou nejvíce využívána na zpracování geotermální energie, kde se vyskytuje 

78,4% instalovaného výkonu a mnoho zařízení je ve výstavbě. Jejich Počet je však relativně 

malý, jelikož nasazení technologie vyžaduje často velké investice a někalika megawattové 

výkony zařízení. 70% zdrojů této energie nepřesáhne teplotu 150°C. [2] 

Využití odpadního tepla je stále v počátcích, přestože počáteční vývoje jsou dávno 

dokončené. Trh je v současnosti rostoucí a zaujímá obrovský potenciál. Přestože již existuje 

mnoho fungujících aplikací, účinnost a obecně přínos technologie zatím nedokáže 

motivovat investory k širšímu využití. Nicméně nachází uplatnění ve všech velikostech 

výkonů s nejčastějším zastoupením mezi 10-150kW a má zdaleka největší počet instalací 

v rámci ORC, přestože instalovaný výkon zaujímá pouze 13,9%. Nejčastěji je technologie 

využívána v plynových turbínách. Velký potenciál zaujímají ocelárny a železárny s největším 

zastoupením odpadního tepla do 250°C. Dále chemický, keramický, metalurgický průmysl, 

papírny, dokonce i ze spalin motorů (lodě, nákladní vozy) a mnoho dalších, jak je zobrazeno 

v obr. 5. [18] 

Biomasa nachází podobné uplatnění s 11%. Používá se v malých teplárnách. 

Teoreticky se může hodit do domácích kogeneračních a třígeneračních jednotek. Je 

výhodná díky její dostupnosti, spolehlivosti dodávek a možnosti využívat ji 

decentralizovaně. 
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Aplikace využívající solární energii jako zdrojové teplo jsou minimální, jelikož cena zařízení 

často přesahuje cenu běžných fotovoltaických panelů. [18] 

  

 
Obrázek 5: Podíl využití odpadního tepla pro jednotlivé aplikace, celkový instalovaný výkon a počet 
jednotek pro daný zdroj tepla [18] 

 

2.2. Absorpční cykly 

 

Snaha zamezit ztrátám vlivem nevratných změn v důsledku teplotního profilu ve 

výparníku vedla k použití zeotropního média, typického pro Kalinův cyklus, využívající směs 

amoniaku a vody. Principálně je to modifikovaný ORC nebo spíše obrácený absorpční 

cyklus. V aplikacích pro využití nízkopotenciálního tepla je výhodný v rozmezí teplot 100-

200°C. [19]V běžném jednosložkovém ORC probíhá vypařování a kondenzace za konstantní 

teploty, určené daným tlakem. V případě zeotropní směsi dvou různých látek o různé 

teplotě varu závisí vypařování a kondenzace na koncentraci směsi, která se v průběhu 

změny fáze mění pro kapalnou a plynnou složku. [15] Vypařování probíhá za rostoucí 

teploty a není tedy izotermické, což umožní lepší kopírování zdrojového teplotního profilu 

(obr. 6), čímž se sníží destrukce exergie ve výměníku, a tedy způsobí lepší přenos tepla ze 

zdroje na médium za zvýšené účinnosti. Změnou koncentrace v různých částech oběhu 

zvýhodníme stav směsi pro daný děj a můžeme také regulovat rozdílné teploty zdrojového 

tepla vlivem změn ročních období například u geotermálních zdrojů energie. [20] 
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Obrázek 6: Porovnání kopírování teplotních profilů Rankinova a Kalinova cyklu [6] 

 

Voda a amoniak mají podobnou molární hmotnost, jinak se termodynamicky velmi 

liší, jak je zobrazeno v tabulce 1. Amoniak má mnohem nižší teplotu varu a kondenzace než 

voda, takže se amoniak vypaří dříve a voda naopak dříve zkondenzuje. Pro konstantní 

hodnotu tlaku jsou na obr. 7 zobrazeny stavové změny ovlivněné koncentrací. Pří vyšším 

tlaku se obrazec přirozeně posune nahoru do vyšších teplot. Například když začneme směs 

o koncentraci 60% amoniaku ohřívat a teplota vyšplhá do bodu A, těkavější látka (amoniak) 

se začne vypařovat s koncentrací par v bodě B. Pokud se teplota ohřívané směsi dostane 

do bodu C, přibyde vypařené vody a koncentrace par se sníží v bodě E, přičemž bod D 

zastupuje stav kapaliny. V bodě F je směs nasyceným plynem a má stejnou koncentraci jako 

na začátku ohřívání. [6]  

 

Tabulka 1:Fyzikální vlastnosti vody a amoniaku [6] 

 

 
Obrázek 7:Stavové změny směsi ovlivněné koncentrací [6] 
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Pracovní směs s vysokou koncentrací je vedena do expandéru, kde za poklesu tlaku 

a teploty koná užitečnou práci. Před vstupem do kondenzátoru je chlazena regeneračním 

výměníkem a naředěna ochuzenou kapalinou ze separátoru. Po naředění na vhodnou 

koncentraci a zkapalnění směsi je stlačena čerpadlem a dále ohřívána regenerátory. 

V separátoru se směs seškrtí na nižší tlak a rozdělí na obohacené páry amoniaku a 

ochuzenou kapalinu, která je ochlazena a vpuštěna do kondenzátoru přeš škrtící ventil. Páry 

o vysoké koncentraci se zchladí až zkapalní a směs je ředěna směsí z výstupu z čerpadla, 

aby dosáhla požadované koncentrace pro vstup do turbíny a je hnána do výparníku. 

 

 
Obrázek 8: Schéma Kalinova cyklu a T-s diagram [44] 

 

Na obr. 8 je znázorněn Kalinův cyklus se separátorem za turbínou (pozn., pro 

odpadní teplo je však častější verze se separátorem před expanzí). Jelikož bohatá směs 

vycházející z expandéru kondenzuje při nízké teplotě, nebylo by efektivní směs 

kondenzovat, protože by bylo potřeba využít velmi chladného chladiva. Zároveň pokud by 

se zvýšila koncentrace za stejné teploty, prudce by vzrostl tlak, čemuž se chceme při vstupu 

do kondenzátoru vyvarovat. Z toho důvodu je zařazen separátor, který sníží koncentraci a 

tlak, díky čemuž se zvýší teplota směsi. Zároveň vypařování probíhá za vysoké koncentrace 

(70%), tudíž může probíhat za vyššího tlaku při dané teplotě vypařování. Můžeme tedy 

dosáhnout vyššího vstupního tlaku média do expandéru díky vysoké koncentraci a nižšího 

tlaku při vstupu do kondenzátoru sníženou koncentrací. [12][14] Výstupní páry z expandéru 

mají znatelně vyšší teplotu, než je tomu u Rankinova cyklu, což by vedlo ke snížení účinnosti 

cyklu vlivem vysoké teploty výchozího plynu z turbíny. [7] Při aplikaci rekupeátoru a 

kondenzace za klesající teploty lze tento nedostatek kompenzovat. [14] 

Výhodou je dobrá účinnost v nízkých teplotách (100-200°C), kde nasazení ORC 

přestává být výhodné. Díky obsahu amoniaku nehrozí zamrzání média (zamrzne při -77,7°C) 

a není až tak ekologicky náročný jako některá ORC média. Cyklus může být modifikován na 

mnoho aplikací o různých zdrojích o různých zdrojových teplotách pro co nejlepší využití 

zdrojové energie. Většinu komponent lze odvodit z ORC zařízení. Kalinův cyklus nabízí 
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oproti ORC lepší termodynamické vlastnosti z hlediska získané energie i exergie. Tyto 

výhody ovšem smazává složitost zařízení o další komponenty jako separátor a další 

výměníky. Dále vyšší pracovní tlak a náročnější údržba, způsobená především nebezpečím 

úniku amoniaku, který je při vdechnutí jedovatý a má vysoké korozivní účinky převážně na 

zinek a měď. Tudíž dobře ozkoušená a jednodušší ORC zůstávají častokrát preferencí, 

přestože Kalinův cyklus dokáže zvýšit produkci elektrické energie až o 18%. [12] [13] 

Komerční nasazení technologie je tedy minimální, a její přínos spočívá převážně 

v uvedení nového směru využití zeotropní směsi. [19] V současnosti probíhají výzkumy 

různých modifikací Kalinova cyklu, [7][15] například využívající směsi použité v absorpčním 

chlazení  jako roztok LiBr, slibující potencionální zvýšení účinnosti cyklu v nízkoteplotních 

aplikacích. [15]  

Tabulka 2 ukazuje některé elektrárny spolu se zdrojovým teplem a jejich elektrickým 

výkonem. Ne všechny elektrárny jsou však doteď v provozu, například geotermální 

elektrárna v Húsavíku (KCS-11) byla po 9 letech provozu roku 2009 zavřena kvůli 

technickým problémům.[20] Nebo elektrárna Unterhaching v Německém Munichu, 

generující 3,5MW elektřiny a 34MW tepla, je nyní na prodej. Výroba elektřiny nebyla 

ekonomická a v letních měsících, kdy je přebytek tepla ze zdroje, zužitkuje teplo lokální ORC 

jednotka. [21]  

 

Tabulka 2:Postavené Kalina cycle elektrárny [20] 
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2.3. Nadkritické  cykly 

Nadkritické cykly využívající CO2 jako pracovní médium představují možný směr zatím 

alespoň v teoretické rovině a jsou zajímavé především pro vysokoteplotní zdroje, například 

pro jaderné reaktory 4. generace. CO2 má ovšem potenciál i pro nízkoteplotní zdrojové 

teplo. Médium o nízké teplotě kritického stavu je stlačeno rovnou na daný kritický tlak. 

Proces ohřevu je realizován přímou přeměnou kapaliny na páru, aniž by médium prošlo 

mezi horní a dolní křivkou T-s diagramu. Takže díky absenci stavové změny nedochází ke 

zbytečným nevratným změnám a cyklus má vyšší termodynamickou účinnost a lépe využije 

dostupnou zdrojovou energii. CO2 je na rozdíl od výše uvedených přírodní, snadno 

dostupné, levné, netoxické a nehořlavé. Nevýhodou je obtížná kondenzace vodou a práce 

ve vysokých tlacích, která vyžaduje speciální komponenty, hlavně z hlediska expandéru a 

kondenzátoru. Převážně z tohoto důvodu je rozvoj technologie omezen pouze na drobné 

výzkumy a teoretickou simulaci. [22] CO2 pracuje v nadkritických oblastech, kdy se médium 

nachází na pomezí mezi kapalinou a plynem a pohybuje se ve vysokých tlacích. Pro CO2 je 

to konkrétně 7,38MPa a 31.1°C.  

Při nižších kritických tlacích (u nízkoteplotních zdrojů) lze využít  superkritického 

Braytonova cyklu, transkritického Rankinova oběhu (T-RC, kde mohou pracovat i ORC 

látky), který se jeví nejlépe pro zpracování nízkoteplotních zdrojů vlivem dobrého 

kopírování teplotního profilu, [22]  nebo superkritického Rankinova cyklu (S-CO2). U S-CO2 

cyklu je médium chlazeno v oblasti mokrých par a nemusí dosahovat takových tlaků jako u 

T-CO2, což snižuje komplikovanost komponent. Pro dané vstupní podmínky pro 

nízkoteplotní aplikaci je termodynamická účinnost S-CO2 pouze o málo (2%) vyšší než u 

ORC a cyklus tedy kvůli složitosti není konkurenceschopný. [7] 

 

 

Obrázek 9: T-s diagram Superkritického CO2 [7] a Transkritického CO2 cyklu (b)  [14] 
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2.4. Stirlingův motor 

Stirlingův motor pracuje na teplotní roztažnosti teplého a kontrakci studeného 

pracujícího plynu (vzduchu, helia aj.) v uzavřeném válci nebo jiném prostoru, který 

pohybuje pístem a tím se předává mechanická práce setrvačníku. Jedná se tedy o uzavřený 

cyklus s vnějším spalováním s cyklickou střídající se expanzí a kompresí. Vysoká účinnost až 

70% (díky rekuperaci Carnotova cyklu), tichý pravidelný chod a možnost použití libovolného 

zdroje tepla z něj činí v teoretické rovině zajímavý cyklus. Pro chod motoru je nutné mít 

k dispozici teplotní rozdíl, aby byla jedna část motoru ohřívána a druhá chlazena. Například 

u ponorky, kde chladnou část tvoří vnější stěna pláště ochlazována mořskou vodou a druhá 

část je ohřívána teplem z vnitřní místnosti. Výkon závisí také na tlaku (10-20MPa) uvnitř 

prostoru a dosahuje 10-150kW. [7] V dnešní době je častým zdrojem soustředěná solární 

energie pracující ve vyšších teplotách, ovšem využití pro nízkoteplotní aplikace nenachází 

uplatnění krom demonstračních modelů a hraček. Nevýhodou je nízký výkon na jednotku 

hmotnosti, nutnost kvalitního těsnění pro udržení vysokých tlaků a komplikovaná regulace 

výkonu. Stirlingův motor je stále v předběžné fázi vývoje převážně kvůli složitosti 

technologie v porovnání s jinými technologiemi jako například ORC. Ovšem v aplikacích pro 

kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (CHP) nízkých výkonů v rozmezí 1-9kW a 5-25kW 

tepelného výkonu nachází komerční uplatnění, převážně pro domácí využití. [7] [23]  

 

 

 

Obrázek 10:Modifikace beta Stirlingova motoru [23] 
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2.5. Trojúhelníkové cykly (TLC) 

Trojúhelníkové cykly představují v teoretické rovině ideální cyklus ke konverzi 

nízkopotenciálních zdrojů tepla na elektřinu, jelikož dokáží nejúčinněji využít dostupnou 

zdrojovou energii a zároveň ve správných podmínkách vyrobit nejvíce energie ze všech 

zmíněných cyklů. [8] 

Dle obr. 11 je patrné, že TLC kopíruje teplotní profil nejlépe, jelikož teplotní křivky 

zdrojového a ohřívaného média jsou téměř rovnoběžné. Na rozdíl od ORC totiž není třeba 

ohřívané médium před expanzí vypařit a následně přehřát, ale pouze ohřívat v kapalném 

stavu, dokud kapalina nedosáhne bodu varu. Tím pádem není třeba ohřívanému médiu 

dodat latentní teplo potřebné k vypařování a ztráty nevratnými změnami při ohřevu jsou 

značně nižší. 

Médium je v kapalném stavu ohříváno na danou teplotu a specifický tlak, dokud 

nedosáhne dolní mezi křivky nasycené kapaliny. Odtud může expandovat za tzv. flash 

(„bleskového“) vypařování do oblasti mokré páry, a konat tak užitečnou práci ve 

dvoufázovém expandéru. Druhou možností je médium nejprve seškrtit na úroveň syté páry, 

a odtud expandovat v jednofázovém expandéru do stavu mírně přehřáté páry. První 

varianta je známá jako Trilateral Flash Cycle (TFC) a hlavní nevýhodou je zde přítomnost 

kapaliny při expanzi. [24] Proto je nutné dvoufázové (plyn a kapalina) expanze.  Co nejmenší 

odklon od izontropy a vhodná volba expandéru jsou klíčová k efektivnímu fungování cyklu 

a značně ovlivňuje celkový výkon oběhu. Druhá zmíněná možnost je známá jako Organic 

Flash Cycle (OFC) a jejím nedostatkem je markantní ztráta dostupné energie cyklu při 

škrcení na nižší tlak. OFC Lze modifikovat na různé varianty víceúrovňových expanzí nebo 

nahradit škrtící ventily dvoufázovými expandéry. [25] Pro TLC je typické flash vypařování, 

tedy nadřazeně jsou cykly známé pod pojmem Power Flash Cycle. Principem je prudký 

pokles tlaku horké natlakované tekutiny za vzniku bleskově vypařené páry, která zvětšuje 

objem směsi v závislosti na svém expanzním poměru.  
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Obrázek 11:kopírování teplotních profilů jednotlivých cyklů [26] 

 

Trojúhelníkové cykly byly primárně navrženy pro nízkopotenciální zdroje tepla od 

100°C do 250°C [24] a v těchto teplotách představují rozumnou alternativu k běžně 

používaným ORC. [8] Jelikož velké množství odpadního tepla nedosahuje 100°C [4], je 

snahou přijít s konfiguracemi systému, schopnými zužitkovat teplo i okolo 70°C. [27]  V 

nízkých teplotách se TLC těší v teoretické rovině vysoké účinnosti oproti cyklům zahrnujícím 

vypařování média a jsou nyní opět předmětem zájmu mnohých výzkumníků. [28] 

V současnosti existuje řada pilotních aplikací, ať už v simulačních podmínkách nebo ve 

skutečném provozu a některé z nich zde budou představeny. Cílem je odhalit nedostatky, 

vyladit spolehlivý chod TLC jednotek, a hlavně oslovit potencionální investory. Nejvíce 

pokrokové jsou modifikace TFC s plánem technologii komerčně nasadit v druhé půlce roku 

2020. [29] 

Cykly obecně nemají takovou termodynamickou účinnost jako ORC, protože střední 

teplota ve výparníku je nižší, ale lépe využijí zdrojové teplo (o 14-29% [7]) za vyššího zisku 

elektřiny (o 50% více pro TFC [27]) [30] [31]. Vysoký nárůst vyrobené energie je způsobený 

možnými nízkými kondenzačnímu teplotami (pod 50°C) [27] a hlavně dobrým využitím 

zdrojového tepla. Tento fakt společně s malou teplotní diferencí zdroje a média je spojen s 

nutností velkých teplosměnných ploch ohříváku s velkým výkonem. [16] Podobně 

kondenzátor, kde je mnoho tepla vyloučeno a vysoký podíl směsi tvoří objemná pára. [24] 

Použitím vícesložkové směsi, například vody a amoniaku, lze teoreticky dále snížit nevratné 

ztráty při příjmu a výdeji tepla. [10] Další komplikací TLC jsou vysoké objemové toky média, 

tedy výkonné čerpadlo částečně smazává energetický zisk. Je to způsobeno absencí 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV ENERGETIKY 

 
 

 

   
 

16 

vypařování během ohřívání, jelikož k dosažení expanzního tlaku není třeba dodat tolik 

tepla, a tak je potřeba větší hmotnostní tok (u vícefázového ohřívání dochází k větším 

ztrátám exergie a je nutnost dodat latentní teplo). Média tedy u TFC projde výměníkem 

podstatně více, za shodného ochlazení zdroje. Komplikací je také nutnost ohlídat expanzní 

poměr, který limituje maximální tlak cyklu. [32] V porovnání s ORC může být 2,8-70x vyšší 

[33] a je způsobený dvoufázovou expanzí, kde se kapalina mění na plyn za zvýšení objemu 

směsi. Problémová je také predikce charakteristik objemového toku po expanzi a jeho 

optimalizace. [34] Možným řešením je CPC v kapitole 3.9.  

Přes uvedené komplikace je TFC jednodušší a levnější v přepočtu na vyrobenou kW. 

Je to způsobeno hlavně díky absenci výparníku, a v některých provedeních také převodovky 

před vstupem do generátoru. [30] Obecně platí, že TFC vyrobí více elektřiny (za 

předpokladu smysluplně účinné expanze) oproti ORC, za cenu potřeby výkonnějších, 

větších komponent a nevýhod s tím spojených. [4][33] Konkrétní porovnání komponent je 

detailně zobrazeno v kapitole 3.3 a porovnání konkrétních cen jednotek je v 3.4.1. 

Už roku 1993 přišel Smith s uceleným konceptem TFC, ovšem dvoufázová expanze 

byla a stále částečně je překážkou k reálnému využití, jelikož izoentropická účinnost 

expandéru zkrátka nebyla dostatečná ke konkurenceschopnému fungování technologie. 

[24] V kapitole 3.6 je popsán tento vliv izoentropy na výkon systému. Expandér musí být 

schopný odolávat kapalině, která by u konvenčních parních turbín způsobovala erozi. V 

případě TFC pracuje s vyššími objemovými toky horké natlakované vody o nižší rychlosti, 

která se v průběhu expanze mění na mokrou páru (směs může obsahovat až 70% par na 

výstupu [35]). Je tedy potřeba specifického provedení. Již v sedmdesátých letech proběhla 

řada výzkumů pro geotermální aplikace a od té doby vývoj postupně pokračoval, dvojitý 

šroubový expandér skýtal naději. [24][42] V současnosti již dosáhl dokonce komerčního 

zastoupení (Helies Power) [36], přestože je provozován hlavně v ORC. Od NASA byla 

převzata technologie trysky, upravená pro potřeby TFC, patentovaná firmou Energent. [36] 

Oba typy expandérů budou popsány v rámci konkrétní pilotní aplikace v kapitolách 3.5 a 

3.8. 
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3. Trilateral Flash Cycle (TFC) 

3.1. Základní charakteritika 

Trilateral Flash Cycle patří principiálně mezi jednodušší cykly s flash vypařováním. 

Není zaveden jednotný název cyklu a v literatuře je možné narazit na řadu názvů. Navíc 

mnoho firem přichází u vlastní modifikace s novým názvem, například VPC nebo CPC 

(Variable, Controlled Phase Cycle). V porovnání s ORC má potenciál využit zdrojovou energii 

v nízkých teplotách (TFC 70%, oproti ORC s 20% pro teplotu 80C, jak je ukázáno        

v kapitole 3.3) [27]  a obecně dosahují lepšího využití dostupné energie - exergie o 14-

29%[33]. Pro stejné podmínky vstupní teploty vyrobí TFC o 50% více energie a dokáže 

pracovat i pod 80C, kde již ORC není ekonomické. [27]  

 

Obrázek 12:Jednoduché schéma a T-s diagram TFC [8] 

 

Na obr.12 je znázorněno zjednodušené schéma a T-s diagram. Ve stavu 1 je médium 

nasycenou kapalinou. Čerpadlem je stlačeno na vyšší tlak a následně je ve výměníku 

izobaricky ohříváno až na bod varu daný pro specifický tlak (stav 3). Ohřátá a natlakovaná 

kapalina se bleskově vypařuje, a tedy expanduje ve dvoufázovém expandéru za konání 

užitečné práce do mokré páry. Následně po zchlazení a zkapalnění v kondenzátoru se cyklus 

opakuje. V tomto případě je množství kapaliny směsi určeno suchostí a teplota T4 je shodná 

s T1. V závislosti na pracovním médiu může koncový bod expanze ležet v oblasti mokré 

páry, syté páry, případně v mírně přehřátém plynu. V takovém případě má již cyklus tvar 

čtyřúhelníku a v literatuře je známý jako Quadrilateral Cycle (QLC). Pokud je teplota T4 

podstatně větší než T2, je možné zařadit rekupeátor. Obecně se však pro nízké zdroje tepla 

příliš nevyplatí. [33] 

TFC se tedy skládá z čerpadla, tepelného výměníku, dvoufázového expandéru a 

kondenzátoru. Oproti používané ORC se jedná o jednodušší systém s nižší celkovou cenou 
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komponent. [32] Největší výhodou je možnost využití jednoduchého protiproudého 

výměníku místo výrazně dražšího bojleru použitého v ORC s vyšší údržbou. [37]  

TFC je snaha nasadit na odpadní teplo, geotermální zdroje a jako „bottoming“ 

cyklus. Také může sloužit ke chlazení média, jako v kapitole 3.4.2, kde je třeba ochladit plyn 

před opětovným vstupem do motoru (místo nutnosti chladit odpadní zdroj tepla např. 

okolní řekou), jelikož za vhodných podmínek a nastavení může TFC ochladit zdroj tepla na 

téměř okolní teplotu. Díky tomu lze teoreticky nahradit průmyslové chlazení za vhodné TFC 

technologie, na rozdíl od ORC tedy bez nutnosti dalšího chlazení. Např. v kapitole 3.3 TFC 

ochladí zdroj na 31°C, zatímco ORC pouze na 65°C. [27] Na kondenzaci je samozřejmě nutné 

chlad dodat (odvést teplo z cyklu), částečně to ale otevírá technologie dveře novému 

pohledu, kde místo chladících věží vyhazujících odpadní teplo, vidíme chladící věže 

vyrábějící elektřinu. [34] 

Principy technologie jsou demonstrovány nejprve teoretickým modelováním 

funkce zařízení v různých pracovních podmínkách, s různými médii a následně malými 

pilotními projekty. První prototypy elektráren už mají pár let provozních zkušeností s 

očekávanými a stabilními výsledky (např. geotermální 1MW elektrárna v Kalifornii, Coso 

postavena 2011), další se dolaďují a řada nových je v plánu. Systémová podpora cyklů je 

rozvinuta (CPC – řízení objemového toku média na vstupu do expandéru). Například firma 

I-thERM plánuje demonstrovat technologii potenciálním investorům v červenci 2019 a v 

dubnu 2020 uvést komerční nasazení. [29] 

3.2. Volba pracovního média 

Stejně jako u výše zmíněných cyklů i u TLC je volba pracovního média klíčová. 

Technologie byla hlavně zkoumána pro geotermální aplikace s použitím pracovních látek, 

které jsou však dnes již zakázané. Výběr vhodného média pro danou aplikaci tedy zatím 

není plně prozkoumaný. [4][31] 

Je nutné hledat kompromis mezi dobrou termodynamickou účinností, nízkými 

objemovými toky na výstupu z expandéru a zároveň ohlídat stále přísnější požadavky na 

ekologický dopad pracovních médií. Například voda dosahuje ve většině případů nejvyšší 

účinnosti a ve vyšších teplotách kolem 350°C je preferována (například ve „vyšší“ úrovni 

kaskádových cyklů), ovšem v nižších teplotách (kde oběh má primárně fungovat) má 

neúnosně velký objemový tok v plynné fázi vlivem nízkého tlaku vodních par v teplotách 

okolního prostředí.[16][4][33][24] 

Obecně se média vybírají dle několika základních kritérií, včetně zdrojových 

vstupních podmínek (teplota, skupenství, hmotnostní tok, stabilita přívodu). Je důležité 

vybrat vhodný tvar křivky v T-s diagramu vůči zdroji tepla a polohu kritického bodu (bývá 

často „blízko“ nejvyšší teplotě cyklu). Například jeho malá vzdálenost od zdroje tepla 

způsobí vyšší výkon nebo podobná teplota kritického bodu s teplotou vstupu do expandéru 
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má vliv na vyšší hustotu a tlaky par, způsobující nižší objemové toky. Dle aktuálních výsledků 

dosahují dobrého výkonu a nízkých objemových toků například N-butan nebo R152a [31] 

Při vyšších teplotách za použití „suchých“ médií jako např pentanu, může expanze skončit 

až na křivce nasyceného plynu, případně dokonce v mírně přehřáté oblasti. Toho využívá 

OFC, kde druhá expanze může probíhat od začátku do konce v přehřáté páře (obr. 25, 

změna 8-9). [38] Na obr. 13 je příklad účinností pracovního média R245fa pro dané teploty. 

Je vidět rostoucích účinností v závislosti na zvyšující teplotě zdroje. 

 

 

Obrázek 13: Účinnosti TFC s pracovní látkou R245fa. Odshora: termodynamická, exergie a využití 
zdroje tepla [31] 

3.3. Srovnání TFC s ORC 

Pro představu o možné reálné aplikaci je zde uvedena tato modelová situace. Jedná 

se o bottoming TFC využívající nevyužité teplo z geotermálního zdroje za ORC jednotkou v 

Birdsville v Austrálii, kde ORC ochladí geotermální zdroj ze 100°C na 80°C.  Na obr. 14 je 

schématický oběh s dvoufázovým expandérem v podobě trysky, která vytvořeným 

proudem roztáčí Peltonovu turbínu. Nasazená TFC jednotka pracuje se suchým médiem 

R1233zd(E) s nízkou teplotou varu.  
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Obrázek 14:Schéma navrhovaného TFC cyklu[27] 

V rámci tomto výzkumu byl srovnáván ORC s TFC pro konverzi daného odpadního 

tepla o 80°C, které byly v obr. 15 porovnány. Je zřejmé, že ORC si v takto nízkých teplotách 

nevede dobře a nasazení technologie není ani zdaleka ekonomické, výsledky však dobře 

poslouží pro srovnání technologií. TFC dokáže maximálně využít zdrojovou teplotu, 

ochlazenou až na teplotu okolního prostředí a snížit tak maximálně dopad na životní 

prostředí. Produkuje téměř třikrát více energie než ORC, čímž se ukazuje vysoký potenciál 

TFC pro dané podmínky.  Na druhou stranu je zde také dobře vidět potřeba větších 

komponent o vyšších výkonech, například čerpadlo musí mít TFC 29x výkonnější, což mírně 

omezuje získaný výkon. Výkon výměníků musí být větší přibližně třikrát. [27] 

 

Obrázek 15:Porovnání ORC a TFC z hlediska výkonu a velikosti komponent[27] 
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3.4.  Modifikace TFC - Variable Phase Cycle 

3.4.1. Geotermální aplikace 

Na velmi podobném principu oběhu funguje od roku 2011 (výstavba od 2005) pilotní 

aplikace TFC od firmy Energent využívající geotermální energii o 113°C. Je postavena na 

geotermálním zdroji Coso v Kalifornii. Na obr.16 je ukázán její model s popisem. Spuštěna 

byla s konvenčními komponenty a chladivem R134a. Cyklus nazývají Variable Phase Cycle 

(VPC) a ozkoušeli a patentovali trysku jakožto expandér. Cena elektrárny vztažená na 

vyrobenou 1kW je 1280 dolarů, zatímco ORC pro stejné podmínky by stála mezi 2300-2500 

dolary na 1kW. Nižší cena TFC je způsobena absencí převodovky, separátoru a 

jednoduchým výměníkem místo bojleru. Obecně je TFC co se týká komponent jednodušší. 

Jednotka je navržena na výkon 1MW, s výkonem turbíny 1,4MW, přičemž 0,4MW je využito 

na pohon čerpadla (turbína má dvě výstupní hřídele, jedna pohání generátor a druhá 

čerpadlo). Roku 2013 vyrábělo toto zařízení 795kW a výsledky odpovídaly teoretickým 

výpočtům programu, který pro danou situaci předpověděl výkon 803kW. Pokles výkonu 

oproti původnímu návrhu je způsoben vysokou kondenzační teplotou 80°C, dle přání 

investorů. Není tedy využito veškerého potenciálu technologie. Za daných podmínek cyklus 

dosahuje účinnosti cyklu 9,1%. Problémem bylo nahodilé zvýšení vstupního hmotnostního 

toku z geotermálního zdroje, které způsobilo další ohřívání a tlakování média (analogicky 

snížení toku). To vedlo k vyšším otáčkám turbíny, a tedy k nestabilní výrobě elektřiny. 

Z těchto důvodů byl zařazen regulační ventil přítoku. 

 

Obrázek 16:Model 1MW pilotní TFC elektrárny v geotermálním zdroji Coso [33] 
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3.4.2. WHR aplikace 

Stejná firma použila expandér také pro účely využití odpadního tepla. V následujícím 

případě je zdrojem tepla 176°C horký vzduch z dieselového motoru nákladní lodi. U daných 

motorů turbodmychadlo stlačuje vzduch hnaný do motoru, který musí být zchlazen, aby ho 

motor mohl opět použít. Toho je dosaženo VPC jednotkou, která vzduch dokáže zchladit na 

57°C. Při použití média R245fa bylo dosaženo maximální účinnosti turbíny 75% a 

výkonu  245kW, oproti potenciálnímu ORC výkonu 218kW. Výstupní teplota zdroje je 87C. 

[35] [39] 

3.5. Nozzle expander (tryska) 

Expandér nazvaný Variable Phase Turbine se skládá z více trysek (obr. 17) 

namířených na axiální rotor (obr. 18). Na vstupu do trysky může být kapalina, dvoufázová 

směs, nadkritická směs nebo pára o různé suchosti. V našem případě se v tryskách entalpie 

kapaliny mění na kinetickou energii, během téměř izoentropické expanze. Vstupující 

natlakovaná kapalina vlivem poklesu tlaku rychle expanduje a vzniklý plyn třecími silami 

rozbije kapalinu na malé kapičky, kterým plyn zároveň dodá hybnost. Malá velikost kapiček 

je klíčová a vede k promíchání směsi obou fází a vzájemnému zrychlení. Zvětšování kapiček 

by vedlo k vyššímu tření, a tedy nižší účinnosti. Kinetická energie směsi je efektivně 

předávána axiálnímu rotoru se speciálním tvarem lopatek v axiální impulsní turbíně, kde 

vlivem nízkých otáček není třeba převodovky na vstupu do generátoru. Pro konkrétní 

aplikaci je účinnost trysky mezi 90-97%, přičemž závisí hlavně na povrchovém napětí 

kapaliny a hustotě par za kondenzačního tlaku. Rotor dosahuje účinnosti kolem 80% a je 

silně ovlivněn kvalitou par na výstupu z trysky (zde je kvalita 60-70%). V této aplikaci byla 

dosažena celková účinnost turbíny 73% [33] a je možné dosáhnout až 80%, což velmi 

pomohlo odstartovat rozvoj trojúhelníkových cyklů. [35] Výstupem z trysky je dvoufázová 

směs o nízké rychlosti a vysokém hmotnostním toku. Tím pádem na rozdíl od většiny ORC 

odpadne nutnost převodovky, jelikož pára v ORC roztáčí turbínu mnohem rychleji. Zároveň 

odpadnou také mazací a těsnící oleje, vedoucí ke zlevnění technologie. Dále díky nízké 

rychlosti dopadající směsi nepodléhá rotor erozivnímu poškození, přesto musí být vyroben 

z kvalitní oceli nebo v tomto případě z titanu (pozdější výzkum doporučuje hliník). 

[33][30][35] 

 

Obrázek 17: VPC Tryska [30] 
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Obrázek 18:Sestava trysek a rotor [30] 

3.6. Vliv izoentropické účinnosti expanze 

Pro představu o vlivu izoentopické účinnosti expanze na produkovanou elektřinu je 

uvedena následující tabulka 3. Principiálně se opět jedná o TFC s expandérem v podobě 

trysky, nyní však s isopentanem jako pracovní látkou. V prvním případě je uvažován ideální 

izoentropický proces se 100% účinností. Ve druhém případě je naopak účinnost radikálně 

nízká o 35%. 

 

Tabulka 3:Výkon cyklu s uvažovanou izoentropickou účinnosti 100% a níže 35% [40] 

 

 

 

S nižší účinností se sníží výstupní rychlost směsi z trysky, takže dopadající částice 

nepůsobí na rotor plnou silou. Při 35% účinnosti dokáže cyklus produkovat 6,2N, oproti 

ideální (maximální) hodnotě 9,9N. což dle autora může být stále dost k produkci elektřiny 

v nízkoteplotních aplikacích. Přesto expanze tryskou stále vyžaduje pozornost výzkumníků, 

hlavně z hlediska geometrie. [40] 

3.7. Pilotní WHR aplikace 

Železárny a ocelárny zaujímají největší podíl odpadního tepla do 250°C z průmyslu, 

a proto toto průmyslové odvětví představuje ideální partnery pro možné nasazení TFC a 

testování technologie. V následující části je popsána konkrétní aplikace TFC v ocelárně Tata. 
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[28] Byly identifikovány tři potencionální toky odpadního tepla ocelárny a propočítána 

potencionální výroba energie, jak je zobrazeno v tabulce 4. 

 

Tabulka 4:Data potencionálních zdrojů tepla [28] 

 

Procesy A a B odvádějí teplo o poměrně vysoké teplotě z lakování oceli v plynném 

skupenství SO2. Výskyt odpadních plynů je v tomto průmyslovém odvětví poměrně častý a 

jeho využití je komplikovanější z řady důvodů. Například SO2 při teplotě 69,4°C podléhá 

100% konverzi na SO3 (rizikový korozivní kondenzát), čímž je limitována nejnižší teplota 

cyklu, (zvoleno 85,95°C) a tedy účinnost. Zdroje energie A, B nakonec nebyly využity, jelikož 

by bylo nutné zařízení instalovat na nevhodném místě a nutné modifikace by příliš oddálily 

návratnost investic, přestože výrobní energetický potenciál by ročně byl 833-1001MWh. 

Dalším modelovým zdrojem je voda o 60°C, která je před vstupem do úpravny vody 

ochlazována vodou z řeky. Pokud by se část studenější odpadní vody odklonila, bylo by 

možné dosáhnout teploty 70°C za cenu o třetinu nižšího toku 10.39kg/s, který je 

charakterizován zdrojem C. Modifikace jsou zde minimální. Jelikož by říční voda sloužila 

jako chladící médium, je nutné vybrat kondenzátor schopný odolat kvalitě vody, a to může 

vést k nepatrnému zdražení. Přestože by aplikace se zdrojovým tokem C vyráběla o něco 

méně energie než v místech A a B, minimální instalační cena nabízí komerčně výhodnější 

řešení, a hlavně možnost demonstrovat TFC technologii. Specifikace konečného návrhu 

jsou v tabulce č.5. [28] Pilotní aplikace má být dokončena v červenci roku 2019. [29] 

 

Tabulka 5:Data zdrojového tepla C [28] 

 

Před samotnou instalací do ocelárny bylo sestaveno firmou Spirax Sarco v Anglii 

testovací TFC zařízení v desetkrát menším měřítku. Zdrojové teplo bylo důvěrně 

napodobeno s možností různých zdrojových toků a teplot s cílem odhalit úskalí technologie. 

Na obr. 19 je reálné zařízení spolu s výsledky výkonu. 
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Dvojitý šroubový expandér byl zvolný jako nejvhodnější pro danou aplikaci a jeho 

základní princip je popsán níže. Jelikož se otáčí rychleji, než je nominální hodnota otáček 

generátoru, je zařazen systém redukce rychlosti. Vstupní termální energie je maximálně 

0,2MW a za těchto podmínek testovací technologie vyrobí ideálně 10kW. Na výstupu 

z kondenzátoru je zařazena vyrovnávací nádoba pro vhodný ustálený tlak média do 

čerpadla. Ztráta tlaku v ohříváku je 0,5baru a ke kondenzaci je zde zvolena chladící věž.  

Vhodné a stabilní toky média hlídá PLC a ovládací panel kontroluje přítok na 

výměníky. Dle autora je řízení systému nedostatečné a obtížné, nová řídící technologie je 

tedy ve vývoji. 

 

Obrázek 19:Testovací zařízení od Spirax Sarco a výsledky pokusného provozu [28] 

Dle pokusů různých podmínek zobrazených na obr.19 bylo zjištěno, že při zvyšování 

termální energie systém vyrobí více energie, nejvíce 6,2kW za vstupních 141,8kW 

s termodynamickou účinností cyklu 4,3%. Cílových 10kW se nepodařilo vyrobit hlavně kvůli 

nedostatečnému řízení systému. [28] 

3.8. Dvojitý šroubový expandér 

Dvojitý šroubový expandér (obr. 20) se skládá z dvojice záběrových šroubových 

rotorů uložených v pouzdře. Objem zachyceného média mezi skříni a rotorem se mění 

během otáčení rotoru a zda se objem zvětšuje za snížení tlaku nebo snižuje za zvýšení tlaku, 

(pro funkci jako kompresor) záleží na směru otáčení. U expandéru se tedy objem postupně 

zvětšuje za poklesu tlaku. Hlavním důvodem výběru expandéru pro TFC je, že přítomnost 

kapaliny nehraje takovou roli na správný chod. Přenos energie z média na rotor totiž závisí 

hlavně na tlaku působící na rotory a v malé míře na dynamice pomalého toku dvoufázového 

média. Je možné expandér nasadit do 1MW, kde je ještě účinný, ekonomicky dostupný a 

nedosahuje nereálných rozměrů. Pro efektivní provoz je důležité dosáhnout minimálních 
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vnitřních netěsností, správné vlastnosti směsi na vstupu a vhodný objemový poměr 

expanze. [41]  

Expandér byl zkoumám již v sedmdesátých letech pro geotermální aplikace, 

nedokázal však účinně pracovat s potřebným expanzním poměrem. Kapalina na vstupu má 

vysokou hustotu a tedy nízký objem, zatímco bleskovým vypařováním vznikající plyn 

mnohonásobně zvýší celkový objem, což znemožňuje práci ve vyšších teplotách a tlacích. 

[42] Tím je omezen maximální tlak cyklu. [32]Například při vstupní teplotě 110°C může být 

expanzní poměr 1:100, přičemž účinnost je snížená již při poměru 1:25. Na této 

problematice silně závisí velikost, a tedy cena expandéru. Z toho důvodu je ve vyšších 

teplotách nad 120°C snaha o víceúrovňové expanze, používané například u OFC, [38] 

případně použití jiného expandéru. Řešením je výběr média respektující tento problém, 

případně použití vícesložkové směsi. Například propan má objemový poměr mezi 8 a 14, 

zatímco směs Propanu a CO2 může dosahovat nejméně 2,5 (uvažován zdroj tepla do 100°C 

a výkonech do 10kW). [32] Přestože současný výzkum narazil na několik technologických 

limit, dvojitý šroubový expandér je již komercializován například firmou Helies Power [36] 

a je možné dosáhnout izoentropické účinnosti nad 70%. [32] 

 

Obrázek 20: Dvojitý šroubový expandér [41] 

3.9.  Modifikace TFC Controled Phase Cycle (CPC) 

Dynamickou úpravou fáze zahřáté kapaliny z ohřívače lze dosáhnout vyšší výroby 

elektřiny a optimalizace hmotnostního průtoku kapaliny. Stav média na vstupu a výstupu 

z expandéru se tedy přizpůsobuje podle výkonu expandéru tím, že se mění hmotnostní tok 

odpadního tepla a tok v chladiči. Aby tohle bylo možné, je vyžadováno dynamické řízení 

přidáním regulačního ventilu před expandér, který izoentalpicky mění stav média (stav 2-3 

na obr. 21) na mokrou páru při poklesu tlaku o 1-2bary. 

 Demonstrační aplikace byla vyvinuta společností Spirax Sarco v Anglii v továrně na 

pneumatiky Cooper Tires, kde jako zdroj tepla využívá odpadní vodu z výrobního procesu. 
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Expanze je provedena šroubovým expanérem. Návratnost investice je zde přibližně 2,5 

roku. Firma nazvala cyklus Controled Phase Cycle (CPC). [34] 

 

 

Obrázek 21:Controled Phase Cycle(CPC) v T-s diagramu [34] 

3.10. Modifikace Wet Rankine Cycle (WORC) 

Další modifikací je Wet Rankine Cycle (WORC) nebo pod jiným názvem Partially 

Evaporating Cycle (PEC), kde je médiu dovoleno se částečně vypařit během ohřívání na 

mokrou páru o nízké suchosti (viz obr. 22). Snahou je spojit výhody TLC a ORC, jelikož zde 

dochází, i přes zlom při vypařování, k dobrému kopírování teplotnímu profilu. Zároveň 

objemový poměr expanze není tak vysoký, jelikož médium je již částečně vypařeno před 

vstupem do expandéru. Pokud je směs vpuštěna do expandéru s vyšší suchostí, není 

potřeba tak vysoký hmotnostní tok, ale zase dojde k vyšším nevratným ztrátám. Jde tedy o 

kompromis mezi kopírováním teplotního profilu a hmotnostním tokem. Za daných 

podmínek může teoreticky WORC produkovat dvakrát více energie než ORC, avšak stále 

vysoký výkon čerpadla sníží vyrobený výkon pouze o 30-50% oproti ORC. [36] 

 

 

Obrázek 22:Wet Rankine Cycle (WORC) v T-s diagramu [36] 
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4. Organic Flash Cycle (OFC) 

4.1. Základní OFC 

Organic Flash Cycle (OFC), který je znázorněn na obr. 25, kopíruje teplotní profil 

stejným způsobem jako TFC a cyklus přináší výhody a úskalí s tím spojené. Rozdíl je po 

dosažení stavu ohřáté nasycené kapaliny, kde je v základním provedení izoentalpicky 

seškrcena na nižší tlak, odpovídající vstupnímu tlaku do expandéru (změna 2-3). Snížením 

tlaku se médium bleskově vypaří a v separátoru je oddělena vzniklá nasycená pára      

(změna 3-4) a nasycená kapalina (změna 3-6). Pára je hnána do expandéru, a jelikož je zde 

použito „suché“ médium, pára expanduje do přehřátého plynu. Mezitím nasycená kapalina 

je seškrcena na shodný tlak s výstupním plynem z expandéru, se kterým se před vstupem 

do kondenzátoru smísí. Dále je směs tlakována čerpadlem a hnána do ohříváku. [8][25] 

 

 

Obrázek 23: Organic Flash Cycle (OFC) T-s diagram a zjednodušené schéma [25] 

 

Flashing cykly byly prvně vyvinuty pro geotermální total-flow aplikace. 

Předpokladem cyklu bylo, že dobré kopírování teplotního profilu převáží nevratné ztráty 

způsobené škrcením (změny 2-3 a 6-7 dle obr. 23). Potřeba rozměrné tlakové nádoby 

separátoru a trubky s ním spojené dále zvýší cenu systému a potřebu prostoru. Výhodou je 

možnost expanze ze syté páry probíhající v přehřátém stavu, tedy dvoufázový expandér 

nemusí být nutností, alespoň v sekundární expanzi u modifikovaných provedení. Dále je 

také fakt, že dvojité šroubové expandéry v teplotách vstupu nad 120°C nedosahují 

dostatečné účinnosti vlivem vysokých kompresních poměrů, a proto OFC umožňuje 

nasazení ve vyšších teplotách. [38]V tomto základním provedení OFC za daných podmínek 

škrcením ztratí 13 a 6% energie schopné konat práci a ve výsledku vyrobí shodnou 

elektrickou energii jako optimalizované ORC, tedy se může zdát, že technologie postrádá 
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smysl. V následujícím textu jsou představeny možné modifikace vedoucí ke zvýšení 

účinnosti systému, hlavně snahou se vyhnout nebo snížit negativní dopad škrcení. [25][26] 

 

4.2. OFC s dvojitou expanzí 

Motivace použití dvojitého flash cyklu vychází z poznatků geotermálních cyklů. 

V tomto provedení zobrazeném na obr. 24 je kapalina vyloučená z prvního separátoru 

znovu seškrcena (změna 6-7) a ve druhém separátoru oddělený nasycený plyn koná další 

expanzi z nižšího tlaku (změna 8-9). Vyloučená kapalina z druhého separátoru                

(změna 10-11) je seškrcena na kondenzační tlak a následně smíchána s plynem z výstupu 

obou expandérů. Dále je cyklus shodný se základní verzí. Geotermální studie slibují nárůst 

15-20% výroby elektřiny, ovšem za cenu dražšího a komplikovaného provedení.  

 

Obrázek 24: OFC s dvojitou expanzí T-s diagram a zjednodušené schéma [25] 

 

4.3. Modifikované OFC 

Následující modifikace na obr.25 se snaží těžit co nejvíce z použití „suchého“ média. 

Stejně jako v základním provedení je zde médium bleskově vypařeno a v separátoru 

oddělena pára od kapaliny. Pokles tlaku při škrcení je zde však cíleně nižší (změna 2-3). 

Nasycené páry dále expandují ve vysokotlaké turbíně na „střední“ hodnotu tlaku (změna 4-

5) a nasycená kapalina je seškrcena (změna 6-7). Výhoda oproti základnímu provedení OFC 

je v tom, že následně se pára z první expanze smíchá se seškrcenou kapalinou za vzniku 

nasycených par o „střední“ hodnotě tlaku, reprezentovaných stavem 8 a směs dále 

expanduje v nízkotlakém expandéru (změna 8-9). Je tedy možné lépe využít dostupnou 

energii kapaliny, která v předchozích provedeních nebyla plně využita škrcením na 

kondenzační tlak, tedy bez konání práce. Další výhodou je, že rozdělením expanze nebude 
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plyn tolik přehřátý, jako kdyby proběhla pouze jedna expanze z vysokého tlaku, a tedy více 

energie je využito ke konání práce. Tímto způsobem vzroste produkce energie oproti ORC 

o 10%. [25] 

 

Obrázek 25:Modifikovaný OFC T-s diagram a zjednodušené schéma [25]  

 

4.4. Organic Flash Regenerative Cycle (OFRC) 

S rostoucí účinností dvoufázových expandérů jimi lze teoreticky nahradit škrtící 

ventily, hlavně u nejmarkantnější ztráty při prvotním seškrcení (změna 2-3) za využití další 

jinak ztracené energie. Tímto způsobem lze teoreticky modifikovat veškeré výše zmíněné 

OFC cykly. Je ovšem nutné brát v potaz zvýšenou komplikovanost zařízení a cenu přidaných 

prvků. Při 70% účinnosti dvoufázového expandéru by cyklus mohl vyrobit až o 20% více 

energie oproti ORC za stejných podmínek a za použití aromatických uhlovodíků jako 

pracovních médií. Cykly s dvojitým flash vypařováním jsou preferovány pro nižší zdroje 

tepla v rozmezí 80-150°C, jelikož lépe využijí nabízenou energii. [25]  

Zajímavou konfigurací alespoň teoreticky může být cyklus zobrazený na obr. 26, kde 

nastává první expanze ze stavu nasycené kapaliny jako u klasického TFC. Vzhledem 

k uvažované vyšší zdrojové teplotě 190°C by na výstupu byl příliš vysoký objemový tok, a 

proto expanze končí na vyšší než kondenzační teplotě (stav 3). Dále je v separátoru 

oddělena sytá pára, která koná expanzi. Smyslem konfigurace je absence škrcení vyloučené 

kapaliny ze separátoru. Tedy místo škrcení na kondenzační tlak se kapalina přimísí do 

ohříváku. Aby toto bylo možné, jsou nutné dvě čerpadla o dvou vstupních tlacích. Výhodou 

jsou nižší ztráty (není třeba kapalinu seškrtit) a celkově jednodušší a levnější konfigurace 

oproti kaskádovým ORC. [38] Danou konfigurací se sníží potřebný výkon a velikost 

výměníku za poklesu pořizovací ceny technologie až o 20%. Je to způsobeno tím, že se část 

tepla zregeneruje. Následkem toho je ovšem snížena účinnost přenosu tepla. Na druhou 

stranu účinnost cyklu bude větší, jelikož pokles entalpie během expanze zůstane téměř 
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stejný, ale tepla se spotřebuje celkově méně. [16] Cyklu se také říká Organic Flash 

Regenerative Cycle (OFRC), a přestože je existuje více variant počáteční expanze, rekupeace 

tepla ze separované kapaliny cykly spojuje. Nejedná se však o rekupeaci ve smyslu 

regenerace přehřáté páry po expanzi s použitím výměníku, jako je tomu u ORC. 

 

 

Obrázek 26: Organic Flash Regenerative Cycle (OFRC) se dvěmi čerpadly [38] 

 

Vzhledem k malému počtu dostupných výzkumů OFC technologie zřejmě není tolik 

lákavá, jako jiné cykly pracující ve stejných podmínkách. Udává však zajímavý směr hlavně 

z hlediska možnosti vyhnout se dvoufázové expanzi a také nasadit trojúhelníkové oběhy do 

vyšších teplot, kde by samotná dvoufázová expanze nebyla možná. 
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5. Modelové úlohy  

V následující části jsou představeny tři výpočtové modely trojúhelníkových cyklů. 

Výpočty byly provedeny v CoolPropu [42], který byl přidán jako rozšíření do Excelu. 

Coolprop obsahuje funkce pro jednotlivé veličiny zadaného média v konkrétním stavu, 

v závislosti na dvou vstupních údajích. Výpočtové modely pro TFC, OFC a OFC bez 

separátoru jsou v následující kapitole okomentovány a zároveň jsou přiloženy v příloze. Pro 

každý příklad jsou žlutě označeny vstupní hodnoty oběhu, ze kterých jsou hodnoty ostatní 

dopočítány. Další možností by bylo údaje odečítat z h-s diagramů. Získané hodnoty by byly 

však nepřesné a získat diagramy používaných médií není snadné. 

 

5.1. Model TFC 

Vstupní hodnoty pro následující výpočet TFC jsou převzaty z [28], zobrazené 

v tabulce 6. Technologie je nasazena v ocelárně TATA na odpadní zdroj tepla v podobě 

vody, která je jinak pouze zchlazena místní řekou bez využití. Odpadní voda je hnána 

průmyslovou oblastní a postupně odvádí nadbytečné výstupní teplo z různých dílčích 

procesů. Vstupní hodnoty tohoto zdroje, spolu s ostatními údaji cyklu, jsou zobrazeny 

v tabulce č.6. Kondenzační teplota je zvolena dle [28] 19°C, což odpovídá spíše zimnímu 

provozu. Teplota je nízká hlavně díky teplotě chladícího média z řeky o 12°C, je však nutné 

dodržet tzv. pinch point ve výměníku. Trojúhelníkové cykly jsou charakteristické dobrým 

kopírováním teplotního profilu zdroje tepla, a proto je pro zjednodušení uvažováno 

rovnoběžné kopírování v ohříváku. Teplotní rozdíl delta T byl v původním dokumentu 

pouze 4°C, což je poměrně ambiciózní hodnota. Z důvodu snížení tlakových ztrát a 

technických požadavků výměníku byla hodnota zvýšena alespoň na 5°C, což je stále 

poměrně málo. Pro dané rozsahy teplot je výhodné pracovní médium R245fa, a proto zde 

bylo zvoleno. 

 

Tabulka 6: Zadané vstupní hodnoty výpočtu převzaté z [28] 

teplota zdroje 70°𝐶 

hmotnostní tok zdroje 10,39𝑘𝑔/𝑠 

hmotnostní tok chlazení 90,85𝑘𝑔/𝑠 

kondenzační teplota 19°𝐶 

rozdíl teplot v ohříváku 5°𝐶 

teplota chladícího média 12°𝐶 

 

Na obrázku č. 28 je zobrazen jednoduchý TFC spolu s číselným označením 

jednotlivých stavů médií vnějších i média pracovního, které jsou shodně reprezentovány ve 
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výpočetních modelech. Je počítáno s účinností čerpadla 𝜂𝑝𝑢𝑚𝑝 = 0,8 a dvoufázového 

expandéru 𝜂𝑒𝑥𝑝 = 0,6, tedy stavy označené indexem „s“ odpovídají ideálním 

izoetropickým změnám.  

 

Obrázek 27: Modelový TFC [6] 

 

Pro uvedení postupu práce s nástrojem CoolProp jsou zde uvedeny první kroky 

výpočtu. Ze zadané kondenzační teploty o 19°C a suchosti 0 ve stavu 1, je v závislosti na 

obou zmíněných veličinách vypočítán kondenzační tlak: 

 

p(T, x)  =  PropsSI("P"; "T"; 292,15; "Q"; 0; R245fa)  =  118399,1Pa   

 

(5.1.1) 

 

dále výpočet měrné entalpie v závislosti na suchosti a tlaku (v oblasti mokré páry ℎ(𝑝, 𝑠) ): 

 

h(x, p)  =  PropsSI("H"; "Q"; 0; "P"; 118399,1;  R245fa)/1000 =

225,1154541kJ/kg   

(5.1.2) 

 

a poslední zbývající hodnota stavu 1, měrná entropie: 

 

𝑠(ℎ, 𝑝)  =  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑠𝑆𝐼("𝑆"; "𝐻"; 225,1154541𝑘𝐽 ∗

1000; "𝑃"; 118399,1;  𝑅245𝑓𝑎)/1000 = 1,088933𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∙ 𝐾   

(5.1.3) 

 

Pokud není zadána teplota, lze ji dopočítat ze závislosti 𝑇(𝑝, ℎ). Suchost lze spočítat 

ze závislosti 𝑥(𝑝, ℎ). Veškeré dopočítané hodnoty jsou v tabulce 7. Kromě entalpií ve stavu 

2 a 4, které byly zjištěny přes rov. (5.1.4) a (5.1.5), vychází všechny hodnoty z Coolpropu 

pomocí výše zmíněného postupu. Na obr. 28 je znázorněn model TFC v T-s diagramu. 

 

 

ℎ4 = ℎ3 − (ℎ3 −  ℎ4𝑠) ∙  𝜂𝑒𝑥𝑝 (5.1.4) 
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ℎ2 = ℎ1 +
ℎ2𝑠 −  ℎ1

 𝜂𝑝𝑢𝑚𝑝

 
(5.1.5) 

 

Tabulka 7:Výpočet veličin TFC v daných stavech 

 

 

 

 

Obrázek 28: T-s diagram TFC dle výsledků modelování 

 

Hmotnostní tok pracovního média �̇�𝑙 byl zjištěn z rov. (5.1.6), kde hmotnostní tok 

zdrojového tepla �̇�ℎ byl přenásoben podílem poklesu entalpie zdroje tepla (ℎ5 − ℎ6) a 

poklesu entalpie v ohříváku (ℎ3 −  ℎ2).  

 

p [Pa] p [kPa] T [K] T [°C] h [kJ/kg] s [kJ/kg K] x [1]

1 118399,1 118,3991 292,15 19 225,1154541 1,088933 0

2 532062,4 532,0624 292,3436 19,19361 225,4970574 1,089194

2s 532062,4 532,0624 292,285 19,13498 225,4207367 1,088933

3 532062,4 532,0624 338,15 65 287,86483 1,287157 0

4 118399,1 118,3991 292,15 19 284,961765 1,293781 0,307535

4s 118399,1 118,3991 292,15 19 283,0263884 1,287157 0,29759

water

m_dot 10,39 kg/s

p [Pa] p [kPa] T [K] T [°C] h [kJ/kg] s [kJ/kg K]

5 400000 400 343,15 70 293,3667933 0,954912

6 350000 350 297,3436 24,19361 101,7790551 0,355813

water

m_dot 90,85 kg/s

7 101325 101,325 285,15 12 50,50613129 0,180594

8 101325 101,325 344,6811 17,01897 71,53110574 0,973747
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�̇�𝑙 = �̇�ℎ ∙  
(ℎ5 −  ℎ6)

(ℎ3 −  ℎ2) 
 

(5.1.6) 

 

Pro daný případ �̇�𝑙 = 31,91707𝑘𝑔/𝑠 je velmi vysoký, jelikož zdroj tepla byl 

zchlazen na nízkou teplotu a pracovní látka neprochází fázovou změnou, kdy by 

absorbovala skupenské teplo. Účinnost čerpadla tedy u TFC nabírá na důležitosti. Jeho práci 

𝑊𝑝𝑢𝑚𝑝 je možné spočítat z energetické bilance dle rov. (5.1.7) a obdobným způsobem práci 

𝑊𝑒𝑥𝑝 expandéru dle rov. (5.1.8). Výsledná užitečná práce cyklu 𝑊𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 je potom rozdíl 

těchto hodnot dle rov. (5.1.9) 

 

𝑊𝑝𝑢𝑚𝑝 = �̇�𝑙 ∙ (ℎ2 −  ℎ1) (5.1.7) 

 

𝑊𝑒𝑥𝑝 = �̇�𝑙 ∙ (ℎ3 −  ℎ4) (5.1.8) 

 

𝑊𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 =  𝑊𝑒𝑥𝑝 − 𝑊𝑝𝑢𝑚𝑝 (5.1.9) 

 

Aby bylo možné zjistit termodynamickou účinnost cyklu, je nejprve nutné spočítat 

přivedené teplo do oběhu 𝑄𝑖𝑛 ze zdroje tepla dle rov. (5.1.10). Opět pomocí energetické 

bilance, tedy rozdílu entalpií na začátku a konci ohřevu. Účinnost je poté podíl užitečné 

práce cyklu a onoho přivedeného tepla dle rov. (5.1.11). Výsledná 𝜂𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 = 4% jsou pro 

trojúhelníkové oběhy běžné a téměř odpovídají obr. 13 v kapitole 3.2, kde je pro představu 

zároveň ukázána účinnost exergetická a účinnost využití zdroje. Konkrétní číselné výsledky 

jsou v tabulce 8. 

 

𝑄𝑖𝑛 = �̇�𝑙 ∙ (ℎ2 −  ℎ3) (5.1.10) 

 

𝜂𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 =
𝑊𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒

𝑄𝑖𝑛
 

(5.1.11) 
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Tabulka 8:Výsledné hodnoty TFC modelu 

�̇�𝑙 31,91707𝑘𝑔/𝑠 

𝑊𝑝𝑢𝑚𝑝 12,18𝑘𝑊 

𝑊𝑒𝑥𝑝  92,66𝑘𝑊 

𝑊𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 80,5𝑘𝑊 

𝑄𝑖𝑛 1990,6𝑘𝑊 

𝜂𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 4% 

 

Pro názornost jsou zde ještě uvedeny Q-T diagramy ve výměnících. Na obr. 29 je 

znázorněno rovnoběžné kopírování v ohříváku. Teplota na vstupu je mírně vyšší než 

kondenzační, vlivem natlakování směsi čerpadlem. Teplotní rozdíl delta T je dle zadání 5°C 

a kopírování je rovnoběžné. Červeně je značena zdrojová přímka o vstupní teplotě 70°C, 

která je následně zchlazena na teplotu okolí, za předání necelých 2000 kW tepelné energie 

do oběhu. 

 

 

Obrázek 29: Q-T diagram ohříváku 
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Obrázek 30: Q-T diagram kondenzátoru 

Stejným způsobem je na obr. 30 znázorněn Q-T diagram chladiče. Pracovní médium, 

znázorněné modrou barvou, postupně zkapalní za konstantního tlaku a teploty. Pinch point 

v daném případě těsně vyšel necelé dva stupně.  

5.2. Model OFC 

Se stejnými vstupními podmínkami, kvůli možnosti srovnání, je zde namodelován 

OFC, viz obr. 31. Cyklus je ovšem vhodnější to vyšších teplot, kde dosahuje vyšších 

účinností. Princip výpočtu je podobný jako u TFC a do stavu 3 je totožný, stejně tak stavy 

chladícího a ohřívajícího média. Rozdílem ve výpočtu je nutnost přiřadit hmotnostní tok 

pracovního média samostatně ke každému stavu, jelikož se v průběhu cyklu mění vlivem 

separace kapaliny a plynu. Ze stavu 3 je dále médium izoentalpicky škrceno, dokud 

nepoklesne do zvolené teploty či tlaku (zde 40°C, stav 3a). V daném stavu je dopočtena 

suchost směsi dle závislosti 𝑥(ℎ, 𝑝), která je separována. Dále je třeba znát vstupní 

hmotnostní tok �̇�𝑖𝑛 do separátoru, vypočítaný stejně jako u TFC z energetické bilance.  

 

 
Obrázek 31: Modelový OFC upraveno z [6] 
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Ze separátoru vystupuje plyn o toku �̇�𝑔 vypočítaný dle rov. (5.2.1) a dále koná 

práci v jednofázovém expandéru s vyšší účinností 𝜂𝑒𝑥𝑝 = 0,8 (zvolena v důsledku 

jednofázového expandéru). Tok kapaliny �̇�𝑙 dán rov. (5.2.2), je pouze seškrcen na 

kondenzační tlak a dále jsou oba toky smíchány v mixeru, označeného stavem 11.  

�̇�𝑔 = 𝑥 ∙  �̇�𝑖𝑛 (5.2.1) 

 

�̇�𝑙 = (1 − 𝑥)  ∙  �̇�𝑖𝑛 (5.2.2) 

 

ℎ11 =  
ℎ4 ∙  �̇�𝑔 + ℎ10 ∙  �̇�𝑙

�̇�11
 

(5.2.3) 

 

Jelikož není jasné, v jakém stavu ke smíchání dojde, je dopočítána výsledná 

entalpie na výstupu z mixeru získaná dle rov. (5.2.3) a díky ní zjištěny ostatní veličiny. 

V daném případě po smíchání je suchost směsi 0,312029. Veškeré veličiny jsou dopočteny 

v tabulce 9.  

Tabulka 9:Výpočet veličin OFC v daných stavech 

 

 

Termodynamická účinnost cyklu je vypočítána stejným způsobem jako u TFC. Zde 

vyšla pro stejné vstupní podmínky pouze 2,64%, jak je zobrazeno v tabulce 10. Účinnost by 

se dala dále zvyšovat citlivostní analýzou, hlavně hledáním výhodnější teploty po prvním 

seškrcení. Při zdroji tepla o 130°C lze v modelovém výpočtu dosáhnout termodynamické 

účinnosti cyklu kolem 6%. OFC tedy pro velmi nízké teploty z hlediska účinnosti a výroby 

elektřiny nedokáže TFC v teoretické rovině konkurovat. Za současných podmínek je ale 

„postavitelnější“. Obr. 32 zobrazuje model OFC v T-s diagramu. Křivky škrcení byly pro 

jednoduchost nahrazeny přímkami. 

p [Pa] p [kPa] T [K] T [°C] h [kJ/kg] s [kJ/kg K] x [1] m_dot

1 118399,1 118,3991 292,15 19 225,1155 1,088933 0 31,91707

2 532062,4 532,0624 292,3436 19,19361 225,4971 1,089194 31,91707

2s 532062,4 532,0624 292,285 19,13498 225,4207 1,088933 31,91707

3 532062,4 532,0624 338,15 65 287,8648 1,287157 0 31,91707

3a 250647 250,647 313,15 40 287,8648 1,292095 0,191007 31,91707

3b 250647 250,647 313,15 40 435,3561 1,763087 1 6,096378

4 118399,1 118,3991 297,7939 24,6439 424,7355 1,772048 6,096378

4s 118399,1 118,3991 294,8147 21,66473 422,0803 1,763087 6,096378

9 250647 250,647 313,15 40 253,0415 1,180892 0 25,82069

10 118399,1 118,3991 292,15 19 253,0415 1,184521 0,143505 25,82069

11 118399,1 118,3991 292,15 19 285,8362 1,296774 0,312029 31,91707
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Obrázek 32: T-s diagram OFC dle výsledků modelování 

Tabulka 10:Výsledné hodnoty OFC modelu 

𝑊𝑝𝑢𝑚𝑝 12,18kW 

𝑊𝑒𝑥𝑝  64,75kW 

𝑊𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 52,57kW 

𝑄𝑖𝑛 1990,6kW 

𝜂𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 2,64% 

 

5.3. Model OFC bez separátoru 

Posledním počítaným modelem je verze OFC bez separátoru, kde se pracovní 

médium seškrtí až na mezní křivku sytých par a dále expanduje ze syté páry. Cílem je 

vyhnout se dvoufázové expanzi a zjednodušit cyklus absencí separátoru. Cyklus již 

v teoretické fázi narazil na mnoho řadu problémů a následující část je tedy pouze 

ilustrativní. Zdrojem tepla je opět natlakovaná voda, tentokrát o 137°C a pracovní látkou 

je isobutan. Byl vybrán za základě „suché“ mezní křivky. U jiných pracovních médií se po 

seškrcení nepodařilo dosáhnout ani mezní křivky před kondenzační teplotou. Při Zdrojové 

teplotě 137°C opouští pracovní médium ohřívač při 132°C, což je více než dva stupně pod 

kritickou teplotou isobutanu. [42] Nebylo proto možné cyklus nastavit na vyšší teplotu. 

Dalším problémem je průběh teplot ve výměníku, kde by se pracovní médium během 
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ohřívání dostalo pod spodní mezní křivku syté kapaliny a začalo by se následně vypařovat. 

Řešením se zdá být snížení teploty, ze které by započalo škrcení. Tím by ovšem médium 

po seškrcení skončilo na mezní křivce pod kondenzační teplotou a nemohlo by konat 

práci.  Při zanedbání zmíněných problémů vyšla expanze těsně ze syté páry a skončila 

v páře mírně přehřáté. CoolProp nedokázal vypočítat tlak ze závislosti na suchosti a 

entalpii, bylo proto potřeba použít funkci excelu hledání řešení. Cílem bylo najít správnou 

hodnotu teploty média, při které škrcení skončí na křivce sytých par a odpovídá 

izoentalpické změně. Výsledné veličiny jsou zobrazeny v tabulce 11. Světle žlutou barvou 

je vyznačena odhadovaná teplota odpovídající vhodné entalpii. Suchost -1 u stavů 5 a 5s 

je zde pro kontrolu znamená přehřátý stav par. 

Tabulka 11: Výpočet veličin OFC bez separátoru v daných stavech 

 

 Výsledná účinnost cyklu vyšla se štěstím a při zanedbáním potíží                             

𝜂𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 = 0,59482%. Přestože práce expandéru nevyšla nějak nízká, byla silně snížena 

příkonem čerpadla. Pro představu je cyklus zobrazen na obr. 33. Křivka škrcení byla opět 

zjednodušena na přímku. Verze OFC bez separátoru tedy není výhodná. 

Tabulka 12: Výsledné hodnoty modelu 

�̇�𝑙 14,2𝑘𝑔/𝑠 

𝑊𝑝𝑢𝑚𝑝 100,6𝑘𝑊 

𝑊𝑒𝑥𝑝  129,44𝑘𝑊 

𝑊𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 28,84𝑘𝑊 

𝑄𝑖𝑛 4848𝑘𝑊 

𝜂𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 0,59482% 

 

p [Pa] p [kPa] T [K] T [°C] h [kJ/kg] s [kJ/kg K] x [1]

1 293169,2 293,1692 292,15 19 244,4805 1,15654161 0

2 3471509 3471,509 294,2501 21,1001 251,5724 1,16136682

2s 3471509 3471,509 293,6523 20,50233 250,154 1,15654161

3 3471509 3471,509 405,15 132 593,3409 2,12753368 0

4 394303,9 394,3039 302,2269 29,07691 593,3409 2,31159984 1

5 293169,2 293,1692 294,6311 21,4811 584,2161 2,31935953 -1

5s 293169,2 293,1692 293,3311 20,18113 581,9349 2,31159984 -1

6 293169,2 293,1692 292,15 19 579,8662 2,30453319 1
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Obrázek 33: T-s diagram OFC bez separ. dle výsledků modelování 

 

6. Závěr 

Technologie pro konverzi nízkopotenciálního tepla na elektřinu jsou stále v počátcích 

a jejich rozvoj je velmi pozvolný. Dostupné informace jsou tedy často ne zcela kompletní. 

Stále je třeba mnoha dalších výzkumů a vyladění stávajících technologií, aby byly mezi 

potencionální investory lákavější a spolehlivější. [18] Cílem první části bakalářské práce bylo 

představit stávající a vyvíjené oběhy v této oblasti. ORC jednotky dosáhly nejvýraznějšího 

pokroku a komerčního nasazení v nízkých a středních teplotních zdrojích, přesto není jejich 

rozvoj zdaleka takový, jaký by mohl být. [18] Technologie má rezervy hlavně v nedokonalém 

využití dostupné energie ze zdrojů tepla. Kalinův cyklus dokáže lépe kopírovat teplotní zdroj 

použitím vícesložkového média (vody a amoniaku), jelikož vypařování a kondenzace 

neprobíhá za konstantní teploty. Oběh je vlivem rozdílné koncentrace směsi v průběhu 

složitější a těžší na údržbu, což je těžké kompenzovat lehce vyšší výrobou energie. Ve 

výsledku má oběh minimální zastoupení a potencionálním zlepšením může být aplikace 

s jinou kombinací pracovního média. [20] Koncept Stirlingova motoru je známý mnoho let, 

přesto se nedaří v praxi přijít se smysluplně fungujícím zařízením. Nicméně existuje několik 

prototypů o výkonech do 10kW v domácím uplatnění na vysokých teplotách a pro spalování 

ušlechtilých paliv. [7]   Nadkritické převážně s CO2 cykly jsou teoreticky zajímavé nejen pro 

nízké zdroje tepla. Specifické komponenty odolné vysokým tlakům jsou však stále ve 
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výzkumu. [22] Trojúhelníkové cykly mají v teoretické rovině vysoký potenciál 

v nízkoteplotních aplikacích.  

Druhá část bakalářské práce byla zaměřena na průzkum současného stavu poznání a 

existujících pilotních projektů. Pro cykly je charakteristická absence vypařování pracovního 

média, ohřev tedy končí na mezi sytosti kapaliny. Kopírování teplotního profilu, a tedy 

využití dostupné zdrojové energie je téměř dokonalé, za cenu vysokých hmotnostních toků. 

Expanze z kapaliny typická pro TFC a jeho modifikace byla a stále je velkou výzvou. Odklon 

od izoentropy silně ovlivňuje výslednou práci cyklu. Nadějně vypadá dvojitý šroubový 

expandér a uspořádání speciálních trysek, roztáčejících turbínu podobnou Peltonově. TFC 

obecně nemají takovou termodynamickou účinnost cyklu jako ORC, ale lépe využijí 

zdrojové teplo (o 14-29% [7]) za vyššího zisku elektřiny až o 50%. [27] [30] [31] Další 

výhodou je schopnost ochladit zdrojové teplo na teplotu okolí, technologie tedy částečně 

může plnit roli průmyslového chlazení. [34] Práce dále obsahuje řadu srovnání s již 

existujícím ORC a představuje několik pilotních projektů pro geotermální i odpadní zdroje 

tepla. Některé firmy slibují komerční nasazení již koncem roku 2020. [29] Snahu vyhnout se 

dvojfázové expanzi reprezentují OFC cykly, kde se po dokončení ohřevu pracovní médium 

seškrtí a v separátoru oddělí páry konající práci a kapalina. Motivací je, že ztráty škrcením 

budou kompenzovány jednofázovou expanzí. Práce obsahuje řadu modifikací s důsledky 

daného provedení. OFC však není v současnosti zájmem mnoha výzkumníků, a proto se dá 

předpokládat určitá nekonkurenceschopnost technologie. 

 Cílem třetí části bylo vytvořit fungující modely TFC a OFC, které jsou ve třetí části 

práce okomentovány a jsou přiloženy v příloze. Modely byly vytvořeny v CoolPropu, 

přidaného jako rozšíření do Excelu. Vstupní hodnoty výpočtů jsou založené na pracovních 

podmínkách pilotní aplikace v ocelárně z dokumentu. [28] Výsledky odpovídají očekávání. 

Pro případ OFC byly vytvořeny dvě verze modelu, tedy se separátorem a bez. U klasické 

verze se separátorem byla potvrzena nízká účinnost pro zdrojové teploty pod 100°C, 

s doporučením pro funkci v teplotách vyšších. Verze bez separátoru nedosáhla 

uspokojivého výsledku. Škrcení skončilo v příliš nízké teplotě a médium téměř nemělo 

možnost expandovat před vstupem do kondenzátoru.  
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