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ABSTRAKT 

 Tato diplomová práce se zabývá návrhem klimatizační jednotky pro Zemědělské 

družstvo Hraničář Loděnice. Úvodní části této práce se zaměřuje na krátké seznámení s různými 

typy klimatizací a popisu principy chlazení. Další části jsou věnovány výpočtu tepelné zátěže, 

návrhu klimatizace se zaměřením na absorpční chlazení a konečné volbě klimatizace. 

 

 

ABSTRAKT 

 This dissertation look into proposal of air-condition unit for cooperative farm Hraničář 

Loděnice. Introduction is focused to various types of air-condition and describe principle of 

cooling. Other parts deal with counting of heat load, plan of air-condition unit aimed on 

absorption cooling and final choice of unit. 
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Úvod 

 Ekonomika, ale i ekologie provozu každého tepelného zdroje, je ovlivňována především 

rozdílnou potřebou tepla v průběhu celého ročního období. Ve vytápěcím období (zima, 

přechodné období) se využívá kromě tepla pro výrobu elektrické energie i tepla na přípravu 

teplé vody (dříve teplé užitkové vody – TUV) a tepla pro technologické účely, především tepla 

na vytápění stavebních objektů.  

 V letním období však tato významná část roční tepelné bilance schází. Pro každý 

tepelný zdroj takto vynucený provoz s proměnným zatížením v průběhu celého roku znamená 

negativní dopady jak ekonomiku provozu, tak i ekologii. Řešení tohoto problému se nabízí v 

doposud málo uplatňované možnosti, kterou je využití tepla určeného pro vytápění a ke chlazení 

v letním a přechodném období. Tohoto tepla lze využít tam, kde postačuje chlad s relativně 

vyššími hodnotami chladné vody (cca 6 °C - 12 °C), tj. především pro účely klimatizace, 

technologická chlazení, chlazení skladovacích prostor a jiné. Výše zmíněnou teplotu lze 

dosáhnout v absorpčních chladicích zařízeních. Zdrojem tepla pro výrobu chladu mohou být i 

kogenerační jednotky s pístovými spalovacími motory. 
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1. Klimatizace 

Klimatizace (označované zkratkou AC z anglického air condition) je zařízení pro úpravu 

vzduchu v celých budovách či jednotlivých místnostech a v dopravních prostředcích. 

 Nasává venkovní vzduch (minimálně musí přivádět 15% čerstvého vzduchu), který 

filtruje, upravuje teplotu a vlhkost na požadované hodnoty a pomocí ventilátoru ho dopravuje na 

příslušná místa, popřípadě velká klimatizační zařízení používají k odjímání tepla cirkulující 

vodu. Klimatizace automaticky udržuje stále podmínky (především teplotu) bez ohledu na 

venkovní prostředí. 

 V Evropě se klimatizace užívá především pro průmyslové účely, v chirurgických sálech, 

inkubátorech, v laboratořích, ve výpočetních střediscích (serverovnách) a nákupních centrech. 

V USA je klimatizace podstatně rozšířenější. V teplých tropických a subtropických oblastech 

světa (zejména kolem rovníku, resp. v okolí obou obratníků) jsou klimatizovány všechny typy 

budov i dopravních prostředků prakticky neustále. Toto platí pouze v bohatých zemích, neboť 

klimatizace je energeticky i materiálově nákladná. Jedno z prvních klimatizačních zařízení 

v ještě tehdejším Československu bylo instalováno v budově Elektrických podniků hlavního 

města Prahy v roce 1932. 
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2. Dělení klimatizací 

 Rozdělení klimatizací může být prováděno podle celé řady aspektů, náhledů či 

parametrů a jejich kombinací 

 oblast použití (průmyslová výroba, doprava osob a produktů, obchod - např. prodej a 

skladovaní potravin, služby - provozovny a technologické místnosti, administrativa - 

kanceláře, učebny, spol. místnosti, haly, sklady, atd., bydlení - byty, rod. domy, zimní 

zahrady, bazény) 

 zdroj tepelné energie pro změnu teploty v daném prostoru (vzduch, voda, země, 

elektřina nebo jiné průmyslově upravené zdroje energie) 

 látka (medium) zajišťující výměnu tepelné energie mezi předmětným prostorem a 

okolním prostorem, tj. zdrojem energie (vzduch, nemrznoucí vodní směs, ekologické 

chladivo) 

 funkčnost (např. chlazení, topení, větrání a filtrace vzduchu, jedna nebo různé 

kombinace uvedených funkcí) 

 výkonová kapacita klimatizace 

 způsob provozu   

 konstrukční řešení a design provedení 

 značka (výrobce) klimatizace 

 cena klimatizace 

2.1 Charakteristika typů klimatizací 

 Dělené klimatizace (tzv. split) – zařízení je vhodné pro občasnou až stálou teplotní 

úpravu vzduchu v uzavřených místnostech (jedné nebo více). Vyžaduje stabilní 

umístění (s možností demontáže a přemístění), vnitřní část je v předmětném prostoru a 

venkovní část ve volném prostoru. Části jsou propojeny chladivovým potrubím a 

elektrickým kabelem. Připojení na elektrickou síť je realizováno pohyblivým nebo 

pevným přívodem. Probíhá jednoduchá filtrace cirkulujícího vzduchu přes plastový 

omyvatelný filtr. U vybraných modelů jsou k dispozici deodorační, aktivní a ionizační 

filtry a antibakteriální úpravy materiálů. 

 Mobilní klimatizace – zařízení je vhodné k operativnímu použití pro okamžitou a 

krátkodobou úpravu teploty vzduchu v uzavřeném prostoru odpovídající velikosti pro 

jednu osobu (možno přirovnat ke klimatizaci v autě nebo jinému personálnímu 

ventilátoru s aktivním ohřevem nebo chlazením). Vyžaduje obvykle odvod odpadního 
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teplého vzduchu mimo předmětný prostor (hadice o průměru cca 100mm) a připojení 

pohyblivým přívodem na el. síť. Probíhá jednoduchá filtrace cirkulujícího vzduchu přes 

plastový omyvatelný filtr. 

 Okenní klimatizace – zařízení je vhodné pro občasnou teplotní úpravu vzduchu v 

jedné uzavřené místnosti. Vyžaduje stabilní umístění v okně nebo v otvoru v obvodové 

zdi (s možností demontáže a přemístění) a připojení pohyblivým přívodem na el. síť. 

Probíhá jednoduchá filtrace cirkulujícího vzduchu přes plastový omyvatelný filtr. 

 Speciální klimatizace (tzv. přesné) – zařízení je určeno pro konkrétní speciální 

technické aplikace a jeho dodávka se vždy připravuje projekčně. Sem patří pracoviště s 

vysokými nároky na přesnost a kvalitu požadovaných hodnot fyzikálních parametrů 

(např. serverovny, laboratoře a zdravotnická pracoviště, prostory s komunikační 

technikou,…). 

 Ventilační jednotky – zařízení je určeno pro výměnu vzduchu (větrání) v předmětném 

prostoru pro prostou výměnu vzduchu nebo s možnostmi filtrací různých stupňů, 

ochlazování, ohřevu, úpravy vlhkosti vzduchu apod. Jednotky mohou být vybaveny 

rekuperací tepelné energie a v celkovém svém pojetí mohou nahrazovat otopný systém. 

Může se jednat o prostory od nejmenších až po prostory s výskytem velkého množství 

osob (např. rod. domy, laboratoře, restaurace, obchody, posluchárny, haly, obchodní 

centra apod.). 

 Ventilátory a odsávače – zařízení je určeno obecně k přepravě vzduchu v potrubí 

(vzduchovody) nebo bez potrubí mezi předmětnými prostory. (např. kuchyně, 

restaurace, koupelny, bazény,…). 

 Odvlhčovače a zvlhčovače – zařízení určeno především pro úpravu vzduchu z hlediska 

vlhkosti pro dosažení parametrů daných technologickými předpisy pro předmětný 

prostor nebo pro dosažení osobní pohody člověka (např. bazény, koupelny, archivy, 

knihovny,…). 

 Tepelná čerpadla pro vytápění – zařízení, které svou činností dodává tepelnou energii 

často jen na ohřev média pro klasický topný systém (ústřední vytápění, podlahové 

vytápění aj.). Bývá kombinováno s klasickým zdrojem tepelné energie, jako jsou kotle 

na různá (tuhá, plynná, tekutá) paliva nebo elektřinu. 

 Komponenty, doplňky a jiné prvky související s výše uvedenými zařízeními. 
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3. Potřeba chladu 

 S potřebou produkce chladu se aktuálně setkáváme v řadě oborů. Zcela nezbytnou je 

produkce chladu při skladování a výrobě potravin, provozu vybraných technologií, zajištění 

provozu sportovišť s ledovou plochou a zajištění pohody prostředí v moderních obchodních a 

administrativních budovách. Právě problematika vnitřního klimatu budov představuje sektor s 

dynamickým rozvojem a intenzivním nárůstem potřeby chlazení. Důvodů pro tento vývoj je 

v našich podmínkách několik.  

 Prvním důvodem je stavba moderních budov s velkými tepelnými zisky. Této 

skutečnosti významně napomáhá užití prosklení na fasádách budov, které v letních měsících 

umožňuje intenzivní příspěvek solárního záření do bilance tepelných zisků objektu. Dalším 

důvodem je nutný provoz velkého množství trvale provozovaných elektrických spotřebičů, 

kterými jsou ledničky, počítače, monitory a další kancelářská technika. Orientační hodnoty 

tepelného výkonu nejčastějších vnitřních zdrojů jsou: lednička 50 W, PC 300 W, člověk 120 W. 

V neposlední řadě je nutné respektovat fakt, že jedním z doprovodných znaků zvyšování životní 

úrovně společnosti je věnování větší pozornosti pohodě vnitřního prostřední objektů. Pohoda 

prostředí je zabezpečována provozem klimatizačních zařízení, která pro svoji činnost vyžadují 

dodávku chladícího příkonu. Výstavba nových obchodních a administrativních budov bez 

klimatizačních systémů je již prakticky nemožná a řada starších objektů je aktuálně klimatizací 

doplňována.  

 Konkrétní vliv teploty prostředí na činnost člověka můžeme v zimním období sledovat 

při teplotách v místnosti nad 23 °C projevy únavového symptomu, při teplotách pod 21 °C zase 

pokles citlivostí prstů a výkonnosti. V letním období při nárůstu teploty nad 25 °C dochází k 

poklesu produktivity práce a zvýšení pravděpodobnosti infarktu.  
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4. Produkce chladu  

 Přenos tepelné energie z nižší teplotní hladiny na vyšší je obecně možno realizovat 

různými způsoby. Pro praktické použití jsou vhodné jen ty způsoby, které jsou snadno 

realizovatelné a vyžadují minimální množství hnací energie. Nejvhodnějším principem je v 

tomto ohledu účelné využití kondenzace a varu vhodných pracovních látek, které nazýváme 

chladiva. Chladiva jsou využívána v termodynamických obězích, kde se nejčastěji vyskytují ve 

formě par. S ohledem na tuto skutečnost, jsou tyto oběhy označovány jako chladící oběhy parní. 

Zažité je však označovat tyto oběhy jako oběhy kompresorové.  

 Základní princip chladicích oběhů parních můžeme popsat následovně. Teplo je 

odnímáno ochlazovanému médiu na nižší teplotní úrovni (pod 15 °C) varem chladiva ve 

výparníku při sníženém tlaku (což je podmínka zajišťující nízkou teplotu varu). K uvolnění 

tepelné energie z chladiva dochází v průběhu kondenzace při vyšším tlaku, zajišťujícím 

požadovanou teplotu kondenzace. Nutné zvýšení tlaku par chladiva kompresorem v průběhu 

pracovního cyklu je jediným požadavkem na dodávku hnací energie. Používaná chladicí 

zařízení využívající uvedených fázových změn chladiva dělíme do následujících tří hlavních 

skupin:  

 kompresorová  

 absorpční  

 hybridní  

 

 Existují i další principy využitelné pro produkci chladu, ale jejich efektivnost je výrazně 

nižší, nebo jsou obtížně realizovatelné, což je příčinou jejich významně nižšího zastoupení na 

trhu.  

 se Stirlingovým oběhem  

 s paroproudým oběhem  

 termoelektrická chladicí zařízení 
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5. Způsoby chlazení 

5.1 Kompresorové chlazení 

 Co se týká jednotlivých způsobů chlazení, tak kompresorové chlazení je jednou 

z nejpoužívanějších metod chlazení, které se využívá především v domácích spotřebičích 

(lednička, mraznička atd.). 

 Kompresorové chlazení se hojně využívá i ke strojnímu chlazení. Chlazení je založeno 

na odpařování a kondenzaci kapalného chladiva. K této přeměně skupenství je za potřebí 

velkého množství tepla. Kromě toho mají používaná chladiva při tlacích blízkých 

atmosférickému tlaku teplotu varu hluboko pod 0  °C. Chladivo nepřetržitě obíhá v zařízení. 

Kompresní chladící zařízení se skládá z výparníku, kompresoru, kondenzátoru a regulačního 

(škrtícího) ventilu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Technologické schéma kompresorového chlazení 

 

 Způsob funkce kompresorového chlazení (obr. 1) je založen na principu, kdy se chladící 

látka odpařuje ve výparníku a při odpařování pohlcuje teplo z místa (systému), které má být 

ochlazeno. 

 Páry chladiva se v kompresoru stlačují a přivádějí se do kondenzátoru, kde zkondenzují. 

V kondenzátoru vysrážené chladivo přechází do sběrače, odkud jej dle potřeby přepouštíme přes 

KONDENZÁTOR 

ODPAD VODY 

ŠKRTÍCÍ VENTIL 

VÝPARNÍK 

KOMPRESOR 

VZDUCH 26  C VZDUCH 22  C 

CHLADÍCÍ VODA 
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regulační (škrtící) ventil do výparníku. Zde dojde k prudkému snížení teploty a přeměně 

z kapalné fáze na plynnou, tím vznikne chlad. Z výparníku se vrací plynné chladivo ke 

kompresoru. 

 

Výhody: 

 menší teplotní rozdíl mezi chladivem ve výparníku a chlazenou látkou 

 nižší spotřeba elektrické energie 

 menší pořizovací náklady 

 

Nevýhody: 

 náběh do provozního stavu  

 nemají funkci ohřevu 

 

5.2 Absorpční chlazení 

 Absorpční chladící zařízení pracuje podobně jako kompresorové chladící zařízení. 

Rozdíl je v dopravě par chladiva z výparníku do kondenzátoru. U kompresorového chladícího 

zařízení jsou páry chladiva dopravovány pomocí elektrického kompresoru. U absorpčního 

chladícího zařízení jsou páry chladiva dopravovány pomocí „tepelného“ kompresoru. Absorpční 

chlazení (obr. 2) je založeno na fyzikálních vlastnostech dvou látek (chladivo a absorbent), na 

schopnosti jejich vzájemné absorpce. Chladivo, které se odpaří ve výparníku vlivem odebrání 

tepla chlazené látce, se v absorbéru pohlcuje roztokem absorbentu. Absorbent s rozpuštěnými 

parami chladiva („bohatý“) je přečerpán do desorbéru, kde jsou z něj přívodem tepla vypuzeny 

páry chladiva. Absorbent („chudý“) se vrací přes výměník tepla do absorbéru. Ve výměníku se 

používá teplo horkého „chudého“ roztoku k předehřátí „bohatého“ roztoku. Páry chladiva 

přecházejí do kondenzátoru, kde je jim působením chladící látky odebíráno teplo, takže 

zkondenzují. Zkondenzované kapalné chladivo se přivádí zpět do výparníku, čímž se pracovní 

oběh chladiva uzavírá. 

 Pro chlazení je možné teoreticky použít různé kombinace látek, ale co se týče 

absorpčního chlazení, tak se nejvíce v praxi prosadily dvě kombinace použitých látek: 
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 Voda a roztok bromid lithný (pro teploty 0 °C) – tady se jako chladivo využívá voda 

a absorbent je bromid lithný, daná kombinace látek se využívá pro chlazení tzv. 

„nadnulové“ 

 Voda a roztok čpavku (pro teploty pod 0 °C) – zde se využívá čpavek jako chladivo a 

voda jako absorbent, kombinace těchto látek se využívá pro mrazení tzv. „podnulové“ 

 

Výhody absorpčního chlazení: 

 nízké náklady na údržbu a obsluhu  

 absorpční chladiče používají jako hlavní zdroj energie – teplou vodu, páru, spaliny 

výfukových plynů, odpadní plyn, nebo odpadní teplo  

 snadná regulace  

 vysoká životnost  

 spolehlivý a čistý provoz  

 splňuje všechny požadavky na ochranu životního prostředí  

 provoz je téměř bezhlučný a bez vibrací  

 oproti kompresorovému chlazení o 10 až 15 % nižší spotřeba elektrické energie  

 pro instalaci stačí jednofázový elektrický rozvod  

 

Nevýhody absorpčního chlazení: 

 oproti jiným systémům vyšší pořizovací náklady  

 větší rozměry  

 vyšší hmotnost oproti kompresorovým systémům  
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Obr. 2 Technologické schéma absorpčního chlazení 

 

 Kapalina, kterou je nutné ochladit, je poslána svazkem trubek výparníku. Kapalina se 

ochlazuje odpařováním chladiva (voda), které ostřikuje povrch trubek. Vzniklé páry chladiva se 

nasávají do absorbéru a zde se absorbují roztokem lithiu-bromidu s vodou, který ostřikuje 

povrch trubek absorbéru. Celý proces probíhá za velmi vysokého stádia vakua, při kterém již při 

5°C vře voda. Chlazené kapalině se odebírá teplo a přenáší se z absorbované páry na 

kondenzační vodu, která prochází trubkami absorbéru. V absorbéru se roztok smíchá s vodou, 

čímž se celý roztok zředí. Proto se přečerpává do varníku, aby se roztok rekoncentroval. Do 

varníku se dostane zředěný („chudý“) roztok, který se ohřívá parou nebo horkou vodou, aby se 

dosáhlo vyvaření chladiva (vody). Vzniklá pára z vyvaření chladiva odchází do kondenzátoru, 

kde se zkondenzuje na chladících trubkách kondenzátoru, jimiž prochází kondenzační voda. 

 Ohřátá chladící voda z kondenzátoru se ochlazuje v externím zařízení např. ve 

vzduchových chladicích věžích. Zkondenzované kapalné chladivo se vrací zpět do výparníku a 

celý cyklus se znova opakuje. Rekoncentrovaný („bohatý“) roztok odchází z varníku zpět do 

absorbéru odkud začne celý oběh znovu. 

 V některých případech může být vhodné spojit vlastnosti absorpčního a parního oběhu 

pro sestavení oběhu umožňujícího specifickou transformaci tepelné energie. V takovém případě 

hovoříme o hybridním oběhu, jehož zapojení může mít rozmanité uspořádání prvků. Základním 

VARNÍK KONDENZÁTOR 

CHLADIČ 

VÝPARNÍK ABSORBER 

VÝMĚNÍK TEPLA 
ČERPADLO 
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rysem pro jejich identifikaci je přítomnost kompresoru ve spojení s chladicím absorpčním 

oběhem. 

5.2.1 Kvalita absorpčního oběhu 

 Kvalita absorpčního oběhu se vyjadřuje pomocí výkonového čísla COP, které vychází z 

termodynamického popisu absorpčního oběhu. Výkonové číslo u absorpčního chladicího oběhu 

vyjadřuje poměr vyrobeného chladu ve výparníku a tepla dodaného vysokoteplotním zdrojem 

desorbéru. U komerčních jednostupňových absorpčních chladících jednotek (řídící teplota nad 

90°C) je hodnota COP rovna 0,7 a u dvoustupňových absorpčních chladících jednotek (řídící 

teplota nad 120 °C) je dosahována hodnota COP blízká 1,2. 

 

5.3 Hybridní chlazení (trigenerace) 

 Termínem trigenerace označujeme společnou výrobu elektřiny, tepla a chladu. Současná 

dodávka všech tří energetických toků však není nezbytnou podmínkou a z provozního hlediska 

není ani ve většině případů vyžadována. Pojmem trigenerace tedy označujeme i zařízení 

umožňující variantně dodávku elektřiny a tepla nebo elektřiny a chladu. Technologicky jde o 

spojení kogenerační technologie s absorpční chladící jednotkou. 

 Toto spojení je pro obě zařízení vysoce nezávislé a fyzické propojení je realizováno 

pouze v místech tepelných výměníků napojením proudů médií z kogenerační technologie a 

absorpční jednotky. Z pohledu provozu kogenerační technologie je toto řešení výhodné, neboť 

absorpční oběh využívá tepelnou energii produkovanou kogeneračním zdrojem v letních 

měsících, čímž je možno dosáhnout vyššího ročního využití kogenerační jednotky. 

 Pokud sledujeme ekonomický přínos uplatnění trigeneračních jednotek, je nutné 

zhodnotit potřebu dodávky chladu v našich podmínkách. Detailní hodnocení je nutné provést 

pro každý objekt dle platné normy, ale na tomto místě můžeme uvést několik obecných 

charakteristik. 

 maximální požadovaný chladící výkon je blízký 80% výpočtového tepelného výkonu na 

vytápění 

 roční potřeba chladu odpovídá cca 25% roční potřeby tepla 

 meziroční srovnání jednotlivých chladících sezón vykazuje výrazně větší variabilitu, 

než vykazuje srovnání sezón topných 
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 Z ekonomického hlediska představuje nasazení trigenerační technologie ve srovnání s 

pořízením technologie kogenerační značné navýšení investičních nákladů v okamžiku pořízení. 

V průběhu provozu potom dochází k větším úsporám za dodávku energií. Srovnání doby 

návratnosti kogenerační a trigenerační technologie uplatněné v konkrétních podmínkách 

ukazuje, že doplnění kogenerační technologie o absorpční chladicí jednotku nijak zásadně 

neovlivňuje dobu návratnosti, ale poskytuje investorovi možnost větších zisků (úměrně zvýšení 

investice) dosažených za dobu životnosti zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Zobrazení energetických toků v trigenerační jednotce 

 

5.4 Dálkové chlazení 

 Pojmem dálkové chlazení označujeme centralizovanou produkci a distribuci chladu. 

Dále je za systém dálkového chlazení označována i produkce chladu realizovaná v lokálních 

absorpčních chladicích stanicích využívajících jako hnací tepelnou energii teplo z dálkového 

rozvodu.  

 V případě centralizované produkce chladu je v místě energetické centrály instalována 

chladicí stanice, která může využít tepelné energie o vyšší teplotě v porovnání s koncovými 

větvemi dálkového rozvodu tepla. Vyšší teplota umožňuje nasazení absorpční chladicí 

technologie s vyšší efektivností produkce chladu. Vychlazená voda je prostřednictvím potrubní 

sítě dopravována z centrálního zdroje do hotelů, administrativních, průmyslových a obytných 

objektů.  
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 Nevýhodou tohoto řešení je nutnost vybudovat dálkové rozvody vody chladné. Potrubní 

systém chladné vody neklade velké nároky na tepelnou izolaci, neboť teplotní spád mezi 

chladnou vodou a zeminou v nemrznoucí hloubce je minimální. Ale s ohledem na provozní 

teploty rozvodu chladné vody 6 °C/12 °C klade tento rozvod značně větší nároky na průřezy 

použitých potrubí. Značně citlivý je rozvod chladné vody na provedení konečného připojení ke 

spotřebiteli, kdy je nutno zamezit nežádoucímu ohřátí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Další možností realizace dálkového chlazení je použití lokálních absorpčních chladicích 

stanic napojených na rozvod dálkového zásobování teplem. Tato koncepce je v podmínkách ČR 

již využívána z důvodu menší investiční náročnosti. Menší investiční náročnost souvisí s 

využitím již zbudovaných rozvodů dálkového zásobování teplem bez budování dálkových 

rozvodů pro chlad. Výhodou je i lepší zajištění parametrů chladné vody předávané zákazníkovi 

na minimální vzdálenost mezi absorpční chladicí jednotkou a předávací bodem.  

 Nevýhodou tohoto systému je nutnost užití lokálních absorpčních chladicích jednotek 

pracujících s nižší teplotou hnací tepelné energie, což nutí provozovatele volit z nabídky méně 

efektivních chladicích strojů. Hlavní nevýhodou zůstává potřeba udržovat v nejteplejších 

obdobích roku, s minimálním odběrem tepla zákazníky, teplotu v celém systému dálkového 

rozvodu tepla na dostatečně vysoké teplotě, potřebné pro zajištění chodu absorpčních chladicích 

jednotek. Vysoká teplota rozvodů tepla při malých předávaných množstvích tepelné energie 

vytváří podmínky pro vyšší tepelné ztráty, což může v konečném důsledku toto řešení 

ekonomicky výrazně zhoršit.  
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 S dodávkou chladu prostřednictvím systému dálkového zásobování chladem má v ČR 

zkušenosti pouze několik společností, mezi které patří např. Plzeňská teplárenská, a.s. a 

Elektrárny Opatovice, a.s. Z úspěšných aplikací nedaleko za našimi hranicemi je možno uvést 

dálkový rozvod chladu v centrální části Vídně s chladícím výkonem 8 MWCH. Tato aplikace 

využívá centrálních zdrojů chladu s rozsáhlou sítí dálkového rozvodu chladu. Jedním z 

momentů podporujících úspěšnost této realizace v době vzniku byla koordinovaná snaha 

zamezit umísťování venkovních částí klimatizačních jednotek na fasádách historických budov.  

 Systémy dálkového zásobování chladem přináší uživatelům výhody v podobě vysoké 

spolehlivosti, stability ceny chladu, úspor prostor a personálních nákladů na zajištění 

technického zázemí výroby chladu. Dodavatelé chladu jsou motivováni jediným impulzem, 

kterým je letní odbyt tepelné energie. V neprospěch dodavatelů hovoří krátká doba ročního 

využití produkce chladu a značné výkyvy v meziročních odběrech chladu. 
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6. Výpočet tepelné zátěže 

Pro výpočet tepelné zátěže byly použity tyto normy: 

ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 

ČSN 73 0540-3 – Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

 

Jako vstupní hodnoty byly použity: 

 doba výpočtu 21. července  

 vnitřní výpočtová teplota ti = 26 °C 

 přípustné překročení teploty ∆ti = 2 K 

 teplota na chodbě 30 °C 

 okolní místnosti kromě chodby mají stejné teploty 

 v prostoru pracuje 24 osob 

 doba provozu od 7:00 do 15:30 hodin 

 provedení oken: dvojsklo, plastová bílá 

 světlá výška místnosti 2,6 m 

 

Budova má většinu kanceláří umístěných okny směrem na východ až jihovýchod, nicméně pro 

komplexní znázornění působení venkovního klimatu, a zejména slunečního záření, je třeba 

výpočet provádět pro konkrétní orientaci kanceláří v každou hodinu pracovní doby. 

V jednodušším případě by se výpočet prováděl pro hodinu s nejpříznivějšími podmínkami a to 

hlavně na intenzitu slunečního záření a venkovní teplotu. 

 Tepelné vlastnosti stěn jsou určeny z normy ČSN 73 0540-3. Jelikož jsou si místnosti 

v budově velmi podobné, bude vzorový výpočet realizován na jedné z nich. 

 

6.1 Tepelné zisky od vnitřních zdrojů 

 Do výpočtu zisků uvažovaného případu se zahrnuje produkce tepla od lidí, svítidel, 

elektronických zařízení, produkce tepla od ventilátoru a zisk z tepla z okolních místností. 

 

6.1.1 Produkce tepla od lidí 

                                                  (1.1) 

                                           (1.2) 
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kde: 

     počet lidí [-] 

     počet žen [-] 

    počet dětí [-] 

    počet mužů [-] 

     teplota vnitřního vzduchu [°C] 

      přípustné překročení teploty vzduchu [°C] 

 

6.1.2 Produkce tepla od svítidel 

                                   (1.3) 

kde: 

     součinitel současnosti používání svítidel [-] 

     zbytkový součinitel [-] 

   celkový příkon zářivek [W] 

      osvětlená plocha ve vzdálenosti větší než 5m od oken [m
2
] 

 

6.1.3 Produkce tepla od elektronických zařízení 

                               (1.4) 

kde: 

     součinitel současnosti el. zařízení [-] 

     průměrné zatížení el. zařízení [-] 

   součet příkonů el zařízení – zvoleny 2 počítače o příkonu 350W  [W] 

 

6.1.4 Tepelný zisk prostupem tepla z přilehlých místností 

 Jedná se pouze o přestup tepla mezi kanceláří a chodbou, kde je uvažována teplota 30°C. 

Ostatní prostory nad a pod kanceláří budou klimatizovány na stejnou teplotu. 

 

                                        (1.5) 

kde: 

     plocha stavební části [m
2
] 
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     součinitel prostupu tepla stavební části [W/m
2
K] 

      teplota sousední místnosti [°C] 

 

6.2 Tepelné zisky od vnějších zdrojů 

 Při počítání tepelných zisků doposud nebylo třeba uvažovat výpočtovou hodinu a tedy 

vliv změny venkovního klimatu na vnitřní prostředí. U tepelných zisků od vnějších zdrojů již 

musíme tuto dobu určit, protože každou hodinu se mění jak teplota venkovního vzduchu, tak i 

poloha slunce, která ovlivňuje intenzitu sluneční radiace. 

 Počítaná kancelář je orientovaná směrem na východ a jako nejpříznivější situace je (dle 

tabulky v normě) v 8 hod, kdy je největší intenzita sluneční radiace. 

 

6.2.1 Tepelné zisky prostupem tepla oknem 

 

                                                      (2.1) 

 

kde: 

     plocha stavební části [m
2
] 

     součinitel prostupu tepla stavební části [W/m
2
K] 

     teplota venkovního vzduchu ve 12 hod. dle tab.2 v normě [°C] 

     teplota vnitřního vzduchu [°C] 

    -  zvoleno pro čas 12 hod., kdy je venkovní teplota větší než vnitřní. 

 

6.2.2 Tepelné zisky sluneční radiací oknem 

 

                                    (2.2) 

                                                   

 

kde: 

      osluněná plocha oknem zasklené části [m
2
] 

     celková intenzita sluneční radiace procházející standardním oknem [W/m
2
] 
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      celková intenzita difúzní sluneční radiace procházející standardním  

  oknem [W/m
2
] 

     korekce na čistotu atmosféry, zvoleno 0,85 [-] 

    součin stínících součinitelů pro dvojité sklo = 0,9 - pro vnitřní  

  žaluzie = 0,56 [-] 

    plocha okna včetně rámu  

 

                                    (2.3) 

                                               

kde: 

    počet oken [-] 

     šířka okna zasklené části [m] 

    délka okna zasklené části [m] 

    délka stínu od okraje slunolamu  [m] 

     délka stínu od okraje slunolamu  [m] 

    odstup svislé části okna od slunolamu  [m] 

    odstup vodorovné části okna slunolamu [m] 

 

délky stínů jsou: 

 

                                            (2.4) 

 

   
       

        
 

           

             
         (2.5) 

 

kde: 

    hloubka okna, zvoleno 0,02 [m] 

    hloubka okna vzhledem k horní stínící desce, zvoleno 0,02 [m] 

    sluneční azimut     

    výška slunce     

    azimut slunce k normále uvažované stěny, tedy      
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6.2.3 Intenzity sluneční radiace 

 

                     
       

              
 
   

    (2.6) 

                  
         

                  
 
   

           

kde: 

      intenzita přímé sluneční radiace na plochu kolmou slunečním paprskům [W/m
2
] 

    součinitel znečištění atmosféry dle tab. 10 v [2] [-] 

    nadmořská výška     [m] 

 

                               
 
 

 
  
    

 
   (2.7) 

                              
 

 
  
      

 
             

kde: 

     intenzita difuzní sluneční radiace  [W/m
2
] 

    úhel stěny od vodorovné roviny  [ ] 

 

                                    
      (2.8) 

kde: 

     intenzita přímé sluneční radiace na libovolně orientovanou plochu [W/m
2
] 

    úhel mezi normálou povrchu a směrem slunečních paprsků  [ ] 

 

                                           (2.9) 

                                           

 

                               
       (2.10) 

kde: 

     celková propustnost přímé sluneční radiace standardního okna [-] 

 

                                        
      (2.11) 
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        (2.12) 

 

kde: 

    celková poměrná propustnost přímé sluneční radiace [-] 

 

 Připustíme–li malé kolísání teplot, můžeme pak snížit tepelné zisky od osluněných oken 

dle vztahu: 

 

                                          (2.13) 

 

kde: 

   hmotnost obvodových vnitřních stěn, podlahy a stropu přicházející v úvahu pro  

  akumulaci v tab. 1, vypočte se jako součin ploch bez otvorů s objemovou  

  hmotností určených s [3] 

 

 

Tab. 1. výpočet hmotností akumulačních ploch 
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- m m m m2 - m2 m2 kg/m3 m kg 

stěna 0,11 3,37 2,63 8,8631 
  

8,8631 1400 0,06 744,5004 

stěna 0,11 5,5 2,63 14,465 2 5,16 9,305 1400 0,06 781,62 

stěna 0,11 3,37 2,63 8,8631 
  

8,8631 1400 0,06 744,5004 

strop 0,22 5,5 3,37 18,535 
  

18,535 1200 0,08 1779,36 

podlaha 0,22 5,5 3,37 18,535 
  

18,535 1200 0,08 1779,36 

Součet akumulačních hmotností stěn místnosti 5829,341 

 

 Platí-li podmínka                  v době provozu, bude se pro výpočet 

uvažovat hodnota       ,což je průměrná hodnota tepelných zisků radiací během pracovní 

doby.         je maximální hodnota tepelných zisků v průběhu pracovní doby. 
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 V následující tab. 2 jsou hodnoty výpočtů, ze kterých je zřejmé, že největší hodnota 

tepelných zisků je v 9 hodin. Výsledky obsahují i průměrnou hodnotu těchto zisků. 

 Díky poměrně dobré akumulaci stěn plyne z výše uvedené  podmínky, že       je 

opravdu větší                          a proto bude tato hodnota uvažována pro 

výpočet. 
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Tab. 2. Výpočet hodnot při sluneční radiaci 

Den, měsíc znečištění atm. Směr 
Intenzity sluneční radiace I0 [W/m2] pro danou denní dobu     

8 hod. 9 hod. 10 hod. 11 hod. 12 hod. 13 hod. 14 hod. 15 hod. 16 hod. 
 

  

21. července, z=5 

S 100 117 130 139 141 139 130 117 100 
 

  

SV 321 217 135 139 141 139 130 117 100 
 

  

V 539 505 389 323 141 139 130 117 100 
 

  

JV 452 511 506 437 316 185 130 117 100 
 

  

J 128 230 335 409 435 409 335 230 128 
 

  

JZ 100 117 130 185 136 437 506 511 452 
 

  

Z 100 117 130 139 141 232 389 505 539 
 

  

SZ 100 117 130 139 141 139 135 217 321 
 

  

HORIZONT 397 534 640 706 729 706 640 534 397 
 

  

h - výška slunce  34 44 52 58 60 58 52 44 34 
 

0,593412 

α - sluneční azimut  100 114 131 152 180 208 229 246 260 
 

  

    - intenzita sluneční radiace na kolmou plochu 623,76 705,40 750,73 776,29 783,47 776,29 750,73 705,40 623,76 
 

  

   - intenzita sluneční difúzní radiace 116,10 138,56 153,60 163,14 165,98 163,14 153,60 138,56 116,10 
 

  

 - úhel mezi normálou povrchu a slunečních paprsků 34,32 44,23 52,17 58,14 60,13 58,14 52,17 44,23 34,32 
 

  
   - int. přímé slun. radiace na libovolně orient. 

plochu 
515,15 505,49 460,44 409,81 390,25 409,81 460,44 505,49 515,15 

 
  

   - celková poměrná propustnost přímé sluneční 

radiace standardního okna 
0,86 0,85 0,81 0,77 0,75 0,77 0,81 0,85 0,86 

 
  

    - celková intezita difúzní sluneční radiace 

procházejícího standartním oknem 
100,20 117,10 124,91 126,01 125,23 126,01 124,91 117,10 100,20 

 
  

   - celková int. slun. rad. procházející standartním 

oknem 
538,07 546,77 516,28 474,34 456,94 474,34 516,28 546,77 538,07 

 
  

   - délka stínů od okraje slunolamu -0,001750 -0,001750 -0,001750 -0,001750 -0,001750 -0,001750 -0,001750 -0,001750 -0,001750 
 

  

   - délka stínu od okraje slunolamu 0,014 0,019 0,026 0,032 0,035 0,032 0,026 0,019 0,014 
 

  

    - osluněná plocha oknem zasklené části 3,18 3,17 3,15 3,13 3,13 3,13 3,15 3,17 3,18 
 

  

    - tepelné zisky sluneční radiací oknem 1024,98 1081,34 1057,78 999,73 972,28 999,73 1057,78 1081,34 1024,98 9299,94 W 

     - průměrná hodnota tepelných zisků okny                   1033,33 W 
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6.2.4 Tepelné zisky venkovní stěnou 

 Venkovní stěny počítané místnosti se dle normy [2] zařazují do kategorie stěn středně 

těžkých, jejichž tloušťka se pohybuje v rozmezí 0,08 až 0,45 m. Výpočet prostupu tepla se 

provede podle následujícího vztahu: 

 

                                     (2.13) 

                                            

kde: 

     průměrná rovnocenná sluneční teplota vzduchu za 24 hod. dle tab. 13v [2] pro  

  V je       [ ] 

     rovnocenná sluneční teplota v době o Ѱ dřívější dle tab. 13 v [2]  

                    je 16,9 [ ] 

   součinitel zmenšení teplotního kolísání při prostupu tepla stěnou [-] 

 

 Pro průměrné vlastnosti stěn lze určit fázová posunutí teplotních kmitů Ѱ[h] pomocí 

přibližného vztahu: 

 

                                       (2.14) 

 

a součinitel zmenšení teplotního kolísání: 

 

  
       

     
 
          

        
        (2.15) 

 

6.2.5 Tepelné zisky z přívodu venkovního větracího vzduchu 

                                (2.16) 

                                     

 

kde: 

   přívod venkovního vzduchu do uvažovaného prostoru pro dvě osoby 

  100 m
3
/h = 0,0278 m

3
/s  [m

3
/s] 

   hustota vzduchu  [kg/m
3
] 



 

24 

    měrná tepelná kapacita vzduchu  [J/kg∙K] 

     teplota venkovního vzduchu v době výpočtu dle tab.2 v [2] [ ] 

 

6.3 Tepelné zisky vázaným teplem počítané místnosti 

 Zde se bude uvažovat pouze s produkcí páry člověkem 

 

              
          

    
           (3.1) 

kde: 

    produkce páry sedícího člověka dle tab.6 v [2] při zvýšené vnitřní teplotě  

  28 °C  [g/hod] 

     měrné výparné teplo vody [kJ/kg] 

 

6.4 Celkové tepelné zisky citelným teplem počítané místnosti 

 

                                   (3.2) 

                                              

 

6.5 Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem pro 

počítanou místnost 

 

                                     (3.3) 

 

6.6 Celková tepelná zátěž klimatizované místnosti 

 

                                     (3.4) 

 

 Celková tepelná zátěž je počítaná pro větší kanceláře, kterých se v budově nachází pět. 

Ostatní kanceláře, využívaných je 31, jsou polovičních rozměrů. Díky stejným rozměrům a 

parametrům těchto menších kanceláří si mohu dovolit navrhnout právě poloviční tepelnou zátěž 
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a to i pro ty, které mají okna směrem na západ, protože na ně působí stejná sluneční radiace. 

Odchylka může nastat při venkovní teplotě, kdy teplota v odpoledních hodinách může být vyšší. 

 

6.6.1 Tepelná zátěž všech velkých kanceláří 

                           (3.5) 

 

6.6.2 Tepelná zátěž všech malých kanceláří 

      
      

 
             (3.6) 

 

6.7 Celková tepelná zátěž všech kanceláří 

 

                                    (3.7) 
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7. Návrh klimatizačního zařízení využívající odpadního tepla 

z kogeneračních jednotek BPS 

7.1 Tepelná bilance BPS 

 Tepelná bilance je zjištění kolik tepla vyprodukuje bioplynová stanice za rok. Tedy 

kolik tepla se spotřebovalo na vytápění a kolik na technologie např. sušení obilí. Všechno teplo 

použité na technologii sečteme a odečteme od celkově vyrobeného tepla, tím pádem zjistíme, 

kolik odpadního tepla se odvádí do okolí. Výsledkem bude energie, kterou můžeme dále 

využívat právě na absorpční chlazení. Instalovaný el. výkon samotné BPS je 1090 kW a tepelný 

výkon 1016 kW. 

 

 

Obr. 6 Spotřeba energie (tepla) 

AB (administrativní budova), ÚOS (údržbářsko opravárenská stanice), VKP (velkokapacitní 

stáje chovu prasat), PL (posklizňová linka). 

 

 Graf znázorňuje (obr. 6), jak se mění spotřeba tepla v závislosti na roční době. Můžeme 

si také všimnout, že i v letních měsících je potřeba stále vytápět VKP. Značnou část energie 

(29,7%) si bere i sama bioplynová stanice, a to do fermentačních nádrží, kde se tato energie 

využívá pro fermentaci. Tato energie, není uvedená v grafu, z důvodu nedostačující 

přehlednosti, ale je uvedená v  tab. 3 vyrobeného tepla. 
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 Na obr. 7 můžeme vidět průběh spotřebovaného tepla v jednotlivých měsících. Jak je 

patrné, v letních měsících se teplo z bioplynové stanice využívá méně, a proto musíme 

přebytečné teplo odvádět do ovzduší. Nejlepší varianta by byla, kdyby odpadní teplo bylo 

minimální. Použití absorpční jednotky pro chlazení by mohlo toto množství odpadního tepla 

zmenšit. 
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Obr. 7 Spotřebovaná a nevyužitá energie 
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Tab. 3 Teplo vyrobené bioplynovou stanicí rok 2014 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
Suma 

[GJ] 

AB 117,36 86,4 70,2 72 30,6 10,8 0 9,72 23,04 73,08 88,92 104,76 686,88 

Hala 185,4 156,96 88,2 59,04 24,48 15,48 9,72 12,6 15,84 56,16 91,44 213,48 928,8 

UOS 63 60,12 0 0 0 0 0 0 0 3,6 17,28 122,4 266,4 

VKP 301,1 267,8 282,2 247,3 242,5 171 170 126 135 150 132 271 2495,9 

PL 0 0 0 0 0 0 0 5 11,5 346 505 0 867,5 

Ohřev fermentorů 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 9756 

Spotřeba celkem 1479,86 1384,28 1253,6 1191,34 1110,58 1010,28 992,72 966,32 998,38 1441,84 1647,64 1524,64 15 001 

              

  

Odpadní teplo 1166,84 1041,58 1285,33 1416,23 1643,77 1677,17 1741,55 1795,77 1685,87 1327,44 1078,27 1180,88 17 040,7 

Teplo vyrobené celkem   2646,7 2425,86 2538,93 2607,57 2754,35 2687,45 2734,27 2762,09 2684,25 2769,28 2725,91 2705,52 32 042 

Odpadní teplo odváděné do 

ovzduší (rok) 

                        

17 041 

Odpadní teplo, které se 

může využít k chlazení  

4. - 10. měsíc 
      

1416,23 1643,77 1677,17 1741,55 1795,77 1685,87 

      

9 960 
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 V tab. 3 je uvedena spotřeba tepla po jednotlivých měsících. Pro náš návrh vybereme 

takové, kde se předpokládá použití chladící jednotky. Jsou to měsíce duben - říjen. Po odečtu 

spotřebovaného odpadního tepla tj. 15 001 GJ od celkově vyrobeného tj. 32 042 GJ nám zbývá 

17 041 GJ odpadního tepla bez užitku, odváděného do ovzduší, z něhož můžeme po dobu půl 

roku využít cca 9 960 GJ pro napájení chladící jednotky. 

 

7.2 Volba klimatizační jednotky 

 Vzhledem k vypočtené hodnotě tepelné zátěže, nemusíme volit chladící jednotku 

s velkým výkonem, která by mimo jiné vyžadovala místnost většího rozměru. Zvolíme tedy 

chladící jednotku menšího výkonu, pro jejíž umístění postačí menší plocha. Je však dobré mít 

výkonovou rezervu a to z toho důvodu, že ve výpočtu tepelné zátěže, jsou akceptovány pouze 

„aktivně“ využívané kanceláře. V případě, že by se začaly využívat i doposud „neaktivní“ 

kanceláře, nebude do budoucna problém s jejich následným napojením na stávající chladící 

jednotku.  

 Pro návrh klimatizační jednotky je zvolena jednotka od firmy BROAD. Konkrétně 

model BCT (Broad komfort technology - obr. 8), s chladícím výkonem 70 kW. Tato jednotka 

plně pokrývá náš potřebný vypočtený výkon i s dostatečnou rezervou. Menší jednotky by se 

kvůli svému počtu a většího zastavěného prostoru nevyplatily. Větší jednotky nejsou vhodné, 

vzhledem k její objemové velikosti, a hlavně jejich výkony se pohybují od 233 kW výše, což je 

pro náš případ zbytečné. Parametry jednotky BCT 70 nalezneme v následující tab. 4.  

 

Tab. 4 Parametry 

Model  BCT70 

Chladící výkon  [kW] 70 

Výkon vytápění  

Výkon teplá voda [kW] 
[kW] 

70 

39 

Voda pro klimatizaci 

Chlazená voda  

Průtok  

Tlaková ztráta  

 

[°C] 

 [m
3
/h] 

[mH2O] 

 

7/14 

8.6 

11 
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Teplá voda 

Topná voda 

Průtok 

 

[°C] 

[m
3
/h] 

 

80/60 

1.68 

Spotřeba zemního plynu 

Chlazení 

Vytápění 

Teplá voda 

 

[m
3
/h] 

[m
3
/h] 

[m
3
/h] 

 

6.4 

7.8 

4.3 

Spotřeba elektřiny a vody 

Elektřina pro chlazení 

Elektřina pro vytápění 

Voda pro chlazení 

 

[kW] 

[kW] 

[t/h] 

 

5.2 

1.7 

0.18 

Provozní hlučnost 

Přepravní hmotnost 

Objem vody v systému 

[dB(A)] 

[kg] 

[kg] 

65 

1650 

32 

 

 

 

 

 Jak je vidět, tabulka obsahuje spotřebu zemního plynu, a to proto, že se jedná o 

jednotku kombinovanou, kde jako palivo pro výrobu chladu lze použít zemní plyn, svítiplyn, 

LPG, LTO nebo teplá voda. V případě velkých zim, kdy by nestačilo vytápění pomocí 

odpadního tepla z kogeneračních jednotek, je možné tuto jednotku použít i jako pomocné 

vytápění. 

Obr. 8 Chladící jednotka BCT70 Obr. 9 Chladící jednotka BCT70 

(vnitřní pohled) 
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7.3 Umístění chladící jednotky 

 Pro umístění chladící jednotky byla zvolena budova plynové kotelny (obr. 10)., která se 

nachází v blízkosti správní budovy a obsahuje 5 platforem. Na čtyřech z nich jsou umístěny 

plynové kotle, pátá není obsazená (obr. 11, 12), což by se využilo k obsazení zvolenou 

jednotkou. 

 

 

 

 

 

 

7.4 Vedení teplé a chladné vody 

 Vedení teplé vody bude realizováno s pomocí již dostupného teplovodního vedení a 

vedení chladné vody pomocí speciálního izolovaného potrubí (obr. 13.), tvar na tomto potrubí 

Obr. 10 Plynová kotelna (budova vpravo) 

Správní budova (vlevo) 

Obr. 11 Uspořádání kotlů  

(zprava volná platforma) 

Obr. 12 Volná platforma 
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umožňuje ohyb a díky tomu se s ním pak lépe manipuluje. Toto potrubí povede přes spojovací 

kanál, který již byl vystavěn v době výstavby a kotelny. 

 

 

Obr. 13 Tepelně izolované potrubí 

 

 V administrativní budově bude použito stávající potrubí pro rozvod teplé vody. Potrubí 

pro chladnou vodu povede do jednotlivých kanceláří, kde se bude napojovat na příslušné 

výměníky. Při pokládání potrubí je možné využít plánované rekonstrukce podlah a podhledů 

chodeb v tomto roce. Potrubí bude instalováno v každé kanceláři nad vstupními dveřmi 

s instalovaným ventilátorem a příslušnou elektronikou pro regulaci teploty kanceláře. 

 

7.5 Problémy při navrhování klimatizačního systému 

 Tento návrh klimatizačního systému nelze jednoduše realizovat, protože při navrhování 

vyvstaly tyto problémy: 

 požadovaná teplota přiváděné vody do absorpční jednotky je min. 70°C, skutečná 

teplota vody se ale pohybuje kolem 60-65 °C 

 navržená jednotka je určena pro venkovní umístění z důvodů přístupu vzduchu 

 

Řešením těchto problémů může být následující: 

 teplou vodu můžeme ohřát na požadovanou teplotu pomocí jednoho z kotlů 

nastaveného na vhodný výkon nebo použít naši přiváděnou vodu a v samotné jednotce 

využít dalšího paliva k předehřevu teplé vody 

 pomocí stavebních úprav se v budově vybuduje vzduchovod (obr. 14) 
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Obr. 14 Vzduchovod pro venkovní jednotku s vnitřním provozem 

 

 Jak je patrné, řešení existují, ale dosažení teplé vody na požadovanou teplotu bude 

vyžadovat další energii - další palivo, což už bude zvyšovat celkové ekonomické náklady a 

snižovat efektivnost. 
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8. Alternativa chlazení správní budovy ZD 

8.1 Adsorpce 

 Jednou z možných alternativ chlazení správní budovy je použití adsorpčního chlazení. 

Princip je trošku rozdílný než u absorpčního chlazení. 

 V adsorpčních chladicích zařízeních (ADCHZ) se využívá princip fyzikální adsorpce 

(obr. 15). Je to proces na fázovém rozhraní tuhé látky a páry, přičemž molekuly páry se na 

povrch tuhé fáze vážou silami podobnými Van der Waalsovým [3]. Tuhá fáze se nazývá 

adsorbent, pára se nazývá adsorbát  

 

 

 

 

 Jako adsorbenty se používají látky s vysokou pórovitostí, což zabezpečí jejich potřebný 

velký povrch. Mohou být přírodní, jako například aktivní uhlí, nebo průmyslově vyráběné - 

silikagel či syntetické zeolity. Jako adsorbát se s výhodou používá vodní pára, ADCHZ tedy 

splňují požadavek na ekologicky neškodné pracovní látky.  

 Princip chlazení adsorpcí je založen na snížení tlaku nad hladinou vody, čímž se voda 

začne vypařovat při nízkých teplotách. Vodní pára má snahu vyplnit prostor nad hladinou, aby 

se tlak par vyrovnal parciálnímu tlaku za daných podmínek. Molekuly páry se přitom 

zachytávají v pórech adsorbentu, čímž přestávají být součástí páry, což zabezpečí vypařování 

vody, dokud nebude dosažena adsorpční rovnováha  

 Adsorpční oběh pracuje cyklicky. Když se na povrchu adsorbátu obsadí všechna volná 

místa molekulami adsorbentu, proces se navenek zastaví. V této fázi je třeba adsorbát z pórů 

Adsorbent 

Adsorbent 

Obr. 15 Princip adsorpce 
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vypudit, a to dodáním energie ve formě tepla, která postačuje na porušení fyzikálních sil 

vzniklých při adsorpci. Tento proces nazýváme desorpce.  

 ADCHZ lze konstruovat i jako zařízení na kombinovanou výrobu tepla a chladu s 

kontinuálním provozem. V tomto případě se na předehřev teplé vody použije adsorpční teplo a 

teplo, které je potřebné odvést po desorpci 

8.1.1 Vlastnosti adsorpčních zařízení 

 bezhlučný provoz 

 žádné rotační prvky 

 nulová krystalizace 

 možnost chlazení s teplotou již od 60°C 

 účinnost zařízení od 0,4 - 0,6 

 minimální spotřeba el. energie 

 možno využít hybridního chlazení kondenzátu 

 modulární kombinace zařízení až do výkonu 60kW 

 minimální nároky na údržbu 

 dlouhá životnost 

 

8.2 Klasické kompresorové klimatizace 

 Ze strany zemědělského družstva byl podán návrh na klasickou kompresorovou 

klimatizaci do každé kanceláře. Jako alternativu centrální klimatizační jednotky ZD zvažuje 

možnost instalace kompresorové klimatizace, jednalo by se o jednotku značky TOSHIBA typ: 

RAS-M34UAV-E1(obr. 16). Díky konstrukci jednotky a jejího výkonu je možné k ní připojit až 

pět vnitřních jednotek (obr. 17) na vzdálenost až 25m od chladící jednotky. Samotná chladící 

jednotka bude umístěna na střeše, kde je dostatek místa. Tato varianta by vyřešila klimatizaci 

kanceláří pouze ve 3 NP. Pro klimatizaci celé budovy by bylo nutno instalovat více 

klimatizačních jednotek. 
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Chladící výkon [kW] 10 
Hladina akustického tlaku, 

topení [dB(A)]: 
54 

Elektrický příkon, chlazení 

[kW] 
2,92 

Hladina akustického 

výkonu, topení [dB(A)]: 
69 

Koeficient účinnosti EER-

chlazení [W/W]: 
3,42 

Venkovní provozní teploty, 

topení [°C]: 
-37 

Energetická třída, chlazení: A++ Rozměry [mm]: 890 x 900 x 320 

Topný výkon 

(jmenovitý)[kW]: 
12 Hmotnost [kg]: 75 

Elektrický příkon, topení 

[kW]: 
2,83 Typ kompresoru: 

dvojrotační vačkový 

Kompresor 

Koeficient využití energie 

COP, chlazení [W/W]: 
4,24 

Pertl. připojení rozvodů 

průměr sání [mm (col)]: 

3 x 9,52 (3/8) 2x 

12,7 (1/2) 

Energetická třída, topení: A+ 
Pertl. připojení rozvodů 

průměr výtlaku [mm(col)]: 
6,35 (1/4) 

Vzduchový výkon (max.) 

[m3/h / l/s]: 
3245 - 901 Max. délka rozvodů [m]: 

25/80 

(1trasa/celkem) 

Hladina akustického tlaku, 

chlazení [dB(A)]: 
51 Max. převýšení [m]: 15 

Hladina akustického 

výkonu, chlazení [dB(A)]: 
66 

Předplněno pro délku 

rozvodů do [m]: 
40 

Venkovní provozní teploty, 

chlazení [°C]: 
10.43 

Elektrické připojení [V-Ph-

Hz]: 
220/240-1-50 

 

 

 

 

 

 Tato jednotka je také vybavena možnosti přepnutí na topný režim, takže v případě 

kdyby přišly kruté mrazy, je možné v kancelářích přitápět. Jak je patrné z  tab. 5, tato jednotka 

se může provozovat v topném režimu až do venkovní teploty -37°C. 

 

Tab. 5 Parametry kompresorové chladící jednotky 

 

Obr. 16 Chladící jednotka Obr. 17 Vnitřní jednotka 
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9. Technicko-ekonomické zhodnocení absorpčního a 

kompresorového systému 

 Z důvodů nedostatků informací pro realizaci adsorpčního zařízení, uvedu zhodnocení 

jen pro absorpční a kompresorové chlazení. 

 

9.1 Finanční část 

 První otázkou při jakémkoliv návrhu je, „kolik to bude stát“? Do nákladů nepatří jen 

vnitřní nebo venkovní jednotky, ale i materiál a práce, to všechno má vliv na volbu samotné 

chladící jednotky. Rád bych zde ukázal porovnání pořizovací ceny absorpční jednotky 

s kompresorovou, ale to bohužel není možné. I když firma SOKRA nabízí kompaktní absorpční 

jednotky, cenu jednotek nemají pevně stanovenou a určuje ji vždy pro příslušný provoz dle 

zadaných požadavků zákazníka. Proto zde uvedu jen pořizovací náklady na klasickou 

kompresorovou klimatizaci (tab. 6). 

 

Tab. 6 Pořizovací náklady kompresorové klimatizační jednotky 

Název Množství 

Za 

jednotku 

[Kč] 

Celkem 

[Kč] 

Klimatizační jednotka TOSHIBA - Inverter       

Venkovní jednotka RAS-5M34UAV-E1, 5x vnitřní 

jednotka RAS B13N3KV-E 
7 99 500 696 500 

Propojovací potrubí Cu, izolace, komunikační kabel 434 500 217 000 

Čerpadlo kondenzátu vč. hadice pr. 6mm 35 2 800 98 000 

Základ pro venkovní jednotku 7 1 100 7 700 

Prostup střechou vč. průchodky a zajištění proti 

zatékání 
7 2 350 16 450 

Sílová přípojka elektro, jištění, el. revize 7 1 850 12 950 

Montáž a zprovoznění 35 4 500 157 500 

  

   Cena celkem bez DPH 

  

1 206 100 

 

9.2 Provozní část 

 Pro názornost předpokládejme, že máme možnost si vybrat mezi absorpční a 

kompresorovou jednotkou. Pokud bychom si nechali udělat návrh na absorpční jednotku určitě, 

zjistíme, že pořizovací náklady by byly o hodně vyšší než pořizovací náklady na kompresorové 

chlazení. Avšak spotřeba elektřiny by byla úplně jiná. Kompresorové jednotky budou mít 
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mnohem větší spotřebu el. energie než absorpční, porovnání najdeme v tab. 7. Navíc 

argumentem pro absorpční jednotku je také to, že zemědělské družstvo má v letním období 

dostatek tepla vznikajícího při provozu BPS, a toto teplo je v podstatě „zadarmo“. Výhodou by 

bylo také to, že by byla řešena klimatizace pro celou budovu. 

 

Tab. 7 Provozní náklady absorpční a kompresorové jednotky 

    Absorpční jednotka Kompresorová jednotka 

Chladící výkon [kW] 70 7 x 10 

El. příkon při chlazení [kW] 5,2 7 x 2,92 

Počet hodin v provozu [h/den] 6 6 

Délka provozu [den] 120 120 

        

Spotřebovaná el. energie za 

den 
[kWh] 31,2 122,64 

Celkem za 6 měsíců [kWh] 3744 14716,8 

Cena za 1 kW el. energie 

pro ZD Loděnice 
[Kč] 2,36 2,36 

Provozní náklad 

za šestiměsíční provoz 
[Kč] 8835,84 34731,648 

 

 Obecně můžeme říci, že provozování klimatizačních jednotek je finančně náročné a to 

hlavně u velkých podniků. V označené části tab. 7 můžeme vidět vyčíslení provozních nákladů 

za šesti měsíční provoz, a jak velký rozdíl dělá provozní cena v použité technologii. Při použití 

absorpční jednotky máme 4x menší provozní náklady než za použití kompresorové. Pro 

zajímavost je na obr. 18 uvedené srovnání provozních nákladů za 5 let provozu klimatizační 

(KP) a absorpční (AB) jednotky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Srovnání provozních nákladů za 5 let 
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 Ze srovnání provozních nákladů vyplývá velký cenový rozdíl klimatizačních jednotek i 

za stavu, kdy podnik má levnější nákup 1 kWh. Je to dáno tím, že absorpční jednotka je 

napájená v našem případě odpadní vodou z kogeneračních jednotek BPS, zatím co 

kompresorovou jednotku musíme napájet el. energií. 

 

9.3  Důvody použití absorpční jednotky 

Jak jsem již dříve uvedl, pořízení absorpční jednotky je velmi nákladné oproti 

kompresorové. Přece jenom existují kladné důvody pro vybudování absorpční jednotky. A to 

jsou: 

 

 100% ekologický zdroj chladu 

 spotřebovává energii s minimální transformací 

 má delší životnost a tím lze déle šetřit náklady 

 má menší spotřebu el. energie 

 lze bez větších omezení nahradit za kompresor 

 provoz nepodléhá regulaci chemických látek jako provoz kompresorových zařízení 

 

9.4 Srovnání účinnosti absorpčního a kompresorového systému 

 

Tab. 8 Srovnání účinností 

Způsob chlazení Primární palivo 

Účinnost 

výroby 

chladu 

Účinnost 

výroby na 

zdroji 

Celková účinnost 

Kompresorový 
Elektrická 

energie 
2,5 až 4,5 27% 0,68 - 1,22 

Absorpční 
Teplá voda od 70 

- 90 °C 
0,7 až 0,89  88% - 91% 0,68 až 0,81 

 

  

 Tabulka 8. srovnává účinnosti obou systémů. Uvádím i tabulku 9, která porovnává 

obecné parametry a uvádí výhody či nevýhody absorpční jednotky u jednotlivých srovnávaných 

bodů pro běžného uživatele. 
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Tab. 9 Obecné srovnání absorpční a kompresorové jednotky 

Položka 
Absorpční LiBr 

Jednotka 

Kompresorová 

jednotka 
Poznámka 

Hl. napájecí 

zdroj 
teplo el. energie 

Teplo vyrobené v 

kogeneračních jednotkách je 

využito k výrobě chladu 

Spotřeba el. 

Energie 
10% chl. výkonu 30% chl. výkonu 

Výrazně nižší náklady na 

přípojku elektrické energie 

Velikost 1,5x 1x 

Nutné důkladné plánování 

umístění jednotky ve 

stávajícím objektu 

Hmotnost 2x 1x 

Sestaveno ze silných 

ocelových plátů a měděných 

trubek 

Investice 2x - 3x 1x 
Vyšší investice vyžaduje 

využití levné energie 

Životnost 25 let 15 let 

Podstatně delší životnost 

zaručuje dobu provozu a 

využití 

Chladivo Voda Chladivo Čistě ekologické chladivo 

 

9.5 Konečná volba klimatizačního systému 

 Z technicko-ekonomických důvodů se Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice přiklání 

k volbě kompresorového chlazení. Na toto rozhodnutí měly velký vliv vysoké pořizovací 

náklady absorpční jednotky a zvýšené provozní náklady z důvodů nutnosti dodatečného ohřevu 

vody. 

 

9.6  Zapojení klimatizačního systému ve správní budově ZD 

 Pro názornost uvedu zapojení klimatizačního systému pro pět kanceláří ve třetím patře 

správní budovy. Systém bude izolován od ostatních, to znamená, že nebude ovlivňován 

stávajícím topením využívajícího odpadního tepla. Centrální jednotka bude umístěná na střeše 

budovy. Potřebná el. energie bude přivedena z nově vybudovaného rozvaděče na stěně budovy 

u vstupu na střechu. Potrubí s chladícím médiem povede skrze střechu pomocí vodotěsných 

průchodek společně s komunikačním kabelem. Vnitřní rozvod se provede po stěnách 

s odbočkou ke každé kanceláři, kde nad vchodem uvnitř kanceláře bude ventilační jednotka. Pro 
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nižší patra se využije plánována rekonstrukce chodeb a potrubí se povede skrze podlahu 

v chodbě. Schéma je uvedeno v obr. 19. 

 

Obr. 19 Schéma zapojení potrubního a komunikačního vedení 

 

Legenda: komunikační rozhraní   rozvod chladné/teplé vody 

  ventilační jednotka   prostup stopem 
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 Přívod elektrické energie bude řešen z výše zmiňovaného rozvaděče kabelem CYKY 

3x2,5 mm
2
. Výrobce udává, že se může použít i větší průřez ale se spotřebou, která je něco málo 

přes 12A je to zbytečné. Jištění venkovní jednotky, vzhledem k její velikosti spotřeby el. 

energie, bude provedeno jističem o hodnotě 20A. Jelikož se jedná o venkovní jednotku třídy 

ochrany I doporučují umístit před jistič i proudový chránič.  

 Vnitřní jednotky mají spotřebu v plném zatížení 1,58 kW. Jejich napájení lze realizovat 

s použitím kabelů typu CYKY 3x1,5 mm
2
. Jištění by bylo pro každou vnitřní jednotku zvlášť 

pomocí 10A jističe. Bylo by dobré vybudovat nový vnitřní rozvaděč, kde by tyto jističe byly 

osazeny. Pomůže to jak k přehlednosti tak následné manipulaci.  

 Komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou bude zajišťovat dle výrobce kabel 

CYKY 4x1 mm
2
. 

 Elektrická schémata vnitřní a venkovní jednotky jsou uvedeny v příloze (obr. 20, 21). 
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Závěr 

 

 Cílem této diplomové práce bylo navrhnout klimatizační systém pro správní budovu 

Zemědělského družstva Hraničář Loděnice s využitím odpadního tepla bioplynové stanice, která 

je v provozu od konce roku 2011 a napojení na teplovod bylo uskutečněno v druhé polovině 

roku 2012. 

 Nejprve se stanovilo množství větracího vzduchu, které bylo zvoleno na základě dávek 

vzduchu na osobu a provedl se výpočet tepelné zátěže, obojí dle příslušných norem. Vše 

směřovalo k návrhu absorpční chladící jednotky s využitím odpadního tepla kogeneračních 

jednotek bioplynové stanice. Družstvo toto odpadní teplo musí vypouštět do ovzduší. I když 

pořizovací náklady absorpční jednotky jsou mnohem vyšší než u jednotky kompresorové, 

absorpční jednotka má mnohem nižší provozní náklady, je ekologická, má delší životnost a 

nepodléhá regulaci chemických látek. To vše má vliv i na dobu návratnosti investic k 

vybudování absorpčního systému. Doba návratnosti investic nemohla být určena, a to proto, že 

cena jednotek není pevně stanovena a určuje se až pro příslušný provoz. 

 Z měření se ale zjistilo, že provoz absorpční jednotky by se zkomplikoval z důvodů 

nízké teploty napájecí vody, která by se musela ohřívat na příslušnou teplotu. To by zvyšovalo 

provozní náklady a snižovalo efektivitu. Spolu s vysokými pořizovacími náklady to byl důvod, 

proč se Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice přiklání k volbě kompresorového chlazení, 

protože pořizovací náklady nemohou být kompenzovány náklady provozními (potřeba ohřevu 

vody na stanovenou teplotu). Ovšem, za předpokladu dodávky napájecí vody správné teploty by 

provozní náklady absorpčního chlazení byly minimální oproti kompresorovému. 

 Pozitivum řešení klimatizace je to, že pokud se člověk cítí v pracovním prostředí 

příjemně, tzn. je zaručená tepelná pohoda, podává i větší pracovní výkon. Dnešní moderní 

klimatizace mohou pomoci i alergikům, protože obsahují různé filtry, které zachycují prach, 

pyl, aj. 

 Návrh absorpčního chlazení bych doporučil pro velkokapacitní chovné stáje prasat, a to 

z prostých důvodů. Došlo by ke snížení úmrtnosti vlivem vysokých teplot, ke zkrácení doby 

výkrmu, k prevenci proti onemocnění – snížení nákladu na léky, snížení četnosti větrání a tím 

spotřeby energie. S realizací pro velkokapacitní chovné stáje prasat by nevznikl problém 

s teplotou vody jako u správní budovy, protože se stáje nachází v blízkosti bioplynové stanice, 

kde by měla být zajištěna doprava napájecí vody se správnou teplotou. 
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 Samotné využití odpadního tepla pro chlazení má potenciál se stále vyvíjet, a do 

budoucna by mohlo i vyřešit energetickou náročnost dnes používaných klimatizací jak 

v průmyslu, tak i v rodinných a panelových domech. 
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Přílohy 

 elektrické schéma vnitřní jednotky  

 elektrické schéma venkovní jednotky 

 



 

 

 

 

 

Obr. 20 Elektrické schéma vnitřní jednotky 

 

 



 

 

 

Obr. 21 Elektrické schéma venkovní jednotky 

 


