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Abstrakt CZ 

I přes vysoké využití energie paliva u kogeneračních jednotek, se část této energie 

ztrácí uvnitř kontejneru, kde způsobuje zvýšené oteplení komponent. Teplotní pole je 

proměřováno systémem měření, který je pro lepší mapování teplotního pole včetně zatížení 

komponent a možnosti využití tohoto tepla nutné optimalizovat. Výsledek zahrnuje výstupy 

aktivit projektu zaměřených na analýzy stávajícího měření teplotního pole a CFD analýzy 

rozložení teploty uvnitř kontejneru kogenerační jednotky. Na základě výsledků zmíněných 

aktivit došlo k návrhu optimalizovaného systému měření a jeho realizaci v podobě funkčního 

vzorku. 

 

Klíčová slova: kogenerační jednotka, měření, teplotní pole, optimalizace  

 

Abstract EN 

Despite the high level of primary energy usage in cogeneration units, there are 

undesirable energy loses inside the unit, which causes temperature increase of individual 

components. The temperature field is measured by a custom measurement technique which 

must be optimized in order to achieve more reliable temperature mapping and subsequent 

component load mapping. In the end, this will result in better primary energy usage. In order 

to propose optimized measurement, it was necessary to evaluate the currently used 

measurement technique and perform CFD analysis of the cogeneration unit. The proposed 

optimized measurement was afterwards realized as a functional sample.  

 

Keywords: cogeneration unit, measurement, temperature field, optimization 
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Úvod 

I přes vysoké využití energie primárního paliva u kogeneračních jednotek dochází 

uvnitř kontejneru k tepelným ztrátám, které zapříčiňují zvýšené oteplení jednotlivých 

komponent. Teplotní pole je proměřováno systémem měření, který je pro spolehlivější 

zmapování teplotního pole, zatížení komponent a možnosti využití tohoto tepla nutné 

optimalizovat. 

Pro optimalizaci systému měření se po konzultacích mezi firmou TEDOM a.s. a 

řešitelským týmem ZČU vybral kontejner kogenerační jednotky z produktové řady 

QUANTO2000. Tato jednotka je schopna pracovat jak se zemním plynem, tak s bioplynem. 

Zmíněná kogenerační jednotka je o výkonu 2000 kWe a zároveň produkuje teplo, které 

odpovídá tepelnému výkonu 2154 kW, při standardním provozu. Mezi hlavními důvody 

výběru právě tohoto typu kogenerační jednotky bylo především její standardní konstrukční 

řešení, čímž bude provedená optimalizace aplikovatelná i na ostatní typová provedení 

kogeneračních jednotek. Výhodou této jednotky též je, že umožňuje relativně snadnou 

implementaci funkčního vzorku do stávajícího řešení KJ.  

Návrh optimalizovaného měření byl proveden na základě předchozích aktivit projektu 

zaměřených na analýzu stávajícího řešení měření teplotního pole uvnitř kogenerační 

jednotky a CFD analýzy rozložení teploty v kontejneru kogenerační jednotky. Tento 

optimalizovaný systém měření se následně realizoval v podobě funkčního vzorku. 
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1. Analýza stávajícího řešení měření teplotního pole 

Aktivita zahrnovala analýzu současného řešení měřicího systému, tj. popis aktuálního 

řešení a data z jednotlivých snímačů při chodu kogenerační jednotky. Tato prvotní data byla 

následně použita k validaci výsledků CFD výpočtů a pro porovnání s budoucím řešením. Jak 

již bylo řečeno, aktivita probíhala na KJ typu QUANTO2000 o výkonu 2000 kWe, viz Obr. 1. 

 

 

Stávající systém měření teplotního pole v kogenerační jednotce je řešen pomocí dvou 

teplotních čidel umístěných na vstupu do kontejneru, tj. za ventilátory a před odvětrávací 

výstupnou mříží. Samotné měření se provádí za pomoci standardizovaných teplotních čidel 

firmy JUMO, které umožňují měření mezi teplotami -50 až 260 °C. Jedná se o 

standardizovaný závitový odporový teploměr s uhlíkovým konektorem DIN EN 175301. 

Sběr a zpracování dat je realizován pomocí řídicího systému ProCon v řídícím 

rozvaděči kogenerační jednotky. Měřené hodnoty jsou zaznamenány a uchovány v řídicím 

systému rozvaděče. 

 

Obr. 1  Kogenerační jednotka TEDOM QUANTO2000 
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Je zřejmé, že stávající systém měření neposkytuje informace o rozložení teploty uvnitř 

kontejneru KJ, ale pouze základní informaci a množství uvolněného tepla, což lze z teploty 

na vstupu a výstupu vyhodnotit. Je tedy nezbytné stávající systém optimalizovat, a to 

především zvýšením počtu senzorů a jejich umístěním na vhodná místa uvnitř kontejneru. 

  

Obr. 2  Ukázka nashromážděných dat z měření 
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2. CFD simulace teplotního pole uvnitř kontejneru KJ 

Za účelem získání teplotního pole uvnitř kogenerační jednotky byly provedeny 

stacionární i transientní CFD analýzy.  

Pro vybranou KJ typu QUANTO2000 byla dodána geidometrie firmou TEDOM a.s. 

Před samotným výpočtem se však musela geometrie náležitě zjednodušit. Odstranily se 

všechny části kontejneru, které mají minimální vliv na rozložení teplotní pole uvnitř 

kogenerační jednotky, jako jsou různé příruby, krytky, části podpůrné konstrukce aj. Tím se 

výrazně snížila výpočetní náročnost simulace, což bylo u takto velké výpočetní úlohy 

nezbytné. 

Dále se řešitelský tým musel vypořádat s úlohou, jak korektně simulovat proudění 

uvnitř kontejneru. Vzduch do prostoru kontejneru vhání dva ventilátory firmy ZEIHL-ABEGG, 

jejichž technické parametry byly z pohledu nastavení CFD simulací klíčové. Jednalo se 

zejména o objemový tok vzduchu, který reprezentuje přibližně 23000 m3/h na ventilátor a 

přetlak zařízení, který reprezentuje asi 400 Pa. 

Po přípravě výpočetní úlohy byly provedeny vlastní numerické analýzy. Nejprve se 

provedly stacionární výpočty, které poskytly informaci o rozložení teploty, ale není z nich 

zřejmé, k jakým výkmitům teploty dochází v průběhu času. Aby se předešlo osazení čidel do 

míst, kde jsou teploty nestabilní (např. z důvodu vírových stezek), provedly se i transientní 

CFD analýzy. Ukázka rozložení teplotního pole je na následujícím obrázku. 

 

 

 

  

Obr. 3  Ukázka teplotního pole z CFD simulace 
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3. Optimalizované měření teplotního pole uvnitř 

kontejneru KJ 

Pro kvalitativní srovnání CFD výpočtů a ověření správné identifikace hotspotů uvnitř 

kogenerační jednotky, bylo provedeno orientační snímání KJ (viz Obr. 4) pomocí 

infračervené kamery. Tímto způsobem byla zjištěna povrchová teplota stěn, která byla 

srovnána s teplotou stěn vypočtenou z CFD. Vzájemným srovnáním se orientačně ověřila 

lokace identifikovaných hotspotů a přistoupilo se tak k návrhu nového rozmístění čidel uvnitř 

kontejneru KJ. 

 

 

 

Obr. 4  Pohled uvnitř KJ a stejný pohled z infračervené kamery 

Obr. 5  Pohled dovnitř KJ (výsledky CFD výpočtu) 
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Jelikož nový systém měření musí být schopen podchytit teplotní pole uvnitř KJ, bylo 

potřeba oproti původnímu systému zvýšit počet teplotních čidel, neboť původně se měřila 

teplota pouze dvěma čidly umístěnými na vstupu a výstupu. Nově se počítá s osmi teplotními 

čidly, která jsou umístěna uvnitř KJ. Poloha čidel byla určena na základě provedených CFD 

analýz. Byla vybrána ta místa, kde nedochází k výraznému odtrhávání vírů, tj. místa s malou 

rychlostí proudění, a kde se generuje velké množství ztrátového tepla (tj. v okolí motoru a 

generátoru). Poloha čidel je zakreslena na obrázcích níže. Optimalizovaný měřicí systém byl 

následně instalován do stávajícího řešení KJ, kde byl také testován, a kde bylo provedeno 

měření. 

Obr. 6  Optimalizované rozvržení teplotních čidel uvnitř KJ 
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Závěr 

K dosažení výsledku vedly aktivity zaměřené na analýzu stávajícího měření teplotního 

pole a aktivity zaměřené na analýzu rozložení teploty uvnitř kogenerační jednotky pomocí 

CFD výpočtů. Provedeny byly stacionární i transientní simulace, které poskytly představu o 

teplotním poli uvnitř kogenerační jednotky, a to i o jeho vývoji v průběhu času. Na základě 

těchto simulací byly identifikovány hot-spoty v kogenerační jednotce a bylo navrženo 

optimalizované rozmístění teplotních čidel pro representativní měření teplotního pole uvnitř 

kogenerační jednotky. Optimalizovaný systém měření byl následně implementován do 

stávajícího řešení kogenerační jednotky TEDOM QUANTO2000, kde bylo též provedeno 

měření. 

 


