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ANOTACE 

 

ILLE, J. Návrh chladírny. Ostrava: katedra energetiky, Fakulta strojní VŠB-Technická 

univerzita Ostrava, 2011, 103 stran. Diplomová práce, vedoucí Vrtek, M. 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na vypracování návrhu chladírny pro uchovávání 

potravin. V úvodní části je shrnut přehled potravinářských odvětví, v nichţ se chladicí 

zařízení vyuţívají ke skladování potravin nebo kde je chlazení součástí samotné výroby 

potravin. Druhá část obsahuje technický popis chladicího boxu, přehled všech vztahů 

nezbytných pro návrh chladicího zařízení v závislosti na velikosti chlazeného prostoru, na 

druhu ochlazovaného zboţí a na provozních podmínkách chladírny. Tyto vztahy jsou 

aplikovány na výpočet parametrů konkrétního chladicího zařízení. Třetí část obsahuje 

volbu jednotlivých komponentů chladicího zařízení na základě vypočtených parametrů. 

V závěrečné části jsou shrnuty investiční a provozní náklady. Jsou zde uvedeny moţnosti 

úspory provozních nákladů včetně jejich ekonomické rozvahy. 

 

 

THESIS ANNOTATION  

 

ILLE, J. Refrigeration box design. Ostrava: Department of Power Engineering, Faculty of 

Mechanical Engineering VŠB - Technical University of Ostrava, 2011, 103 pages. Diploma 

Thesis, supervisor: Vrtek, M. 

 

This thesis is focused on the design of a refrigeration box for storing foodstuff. The 

introductory part summarizes an overview of the food industry, where the refrigeration is 

used for food storage or where the refrigeration is part of the actual food production. The 

next part contains a description of the cooling box and lists all relations which are 

necessary for the design of cooling system, depending on the size of refrigerated space, 

the type of goods and operating conditions. These relations are applied to calculate the 

parameters of a specific cooling system. The third section contains a selection of 

individual components of the cooling system based on calculated parameters. The final 

section summarizes the operating and investment costs. They are given opportunities to 

savings in operating costs, including their economic balance. 
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Seznam symbolů a zkratek 

Zkratky 

CFC Chloro fluoro carbon – chlórovaný uhlovodík 

DIN Deutsche Industrie Norm – německá národní norma 

EES Engineering Equation Solver – program pro výpočty v oblasti energetiky 

GWP Global warming potential – potenciál globálního oteplování 

h - x Entalpie – měrná vlhkost 

p - h Tlak – entalpie 

HCFC Hydro chloro fluoro carbon – částečně chlórovaný uhlovodík 

HFC Hydro fluoro carbon – fluórovaný uhlovodík 

MOP Maximum operating pressure – maximální provozní tlak 

ODP Ozone deplenting potential – potenciál ztenčení ozonové vrstvy 

PTC Positive temperature coefficient - pozitivní teplotní koeficient 

PUR Polyuretan 

PVC Polyvinylchlorid 

RAL ReichsAusschuss für Lieferbedingungen - Říšský výbor pro dodací 

podmínky 

T - s Teplota - entropie 

TCP/IP Transmission control protocol/Internet protocol - řídící přenosový protokol / 

protokol Internetu 

TUV Teplá uţitková voda 
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Značky 

P [W] Příkon 

Q [J] Teplo 

Q  [W] Tepelný výkon 

S [m2] Plocha 

T [K] Teplota (absolutní) 

V [m3] Objem 

V  [m3.s-1] Objemový průtok 

cp  [J.kg-1.K-1] Měrná tepelná kapacita za stálého tlaku 

d [-, m, mm] Den, šířka, průměr 

h [m] Výška 

h [J.kg-1] Měrná entalpie 

k [W.m-2.K-1] Součinitel prostupu tepla 

l [m] Délka 

m [kg] Hmotnost 

m  [kg.s-1, kg.h-1] Hmotnostní průtok 

p [Pa] Tlak 

q [J.kg-1] Měrné teplo 

s [m] Tloušťka (síla) 

t [°C] Teplota 

w [m.s-1] Rychlost 

x [kg.kg-1] Měrná vlhkost vzduchu 

Řecká písmena 

 [W.m-2.K-1] Součinitel přestupu tepla 

 [K] Rozdíl teplot téţe látky, t 

 [K] Rozdíl teplot dvou látek, t 

  Chladící faktor 

 [W.m-1.K-1] Součinitel tepelné vodivosti 

 [kg.m-3] Měrná hmotnost, hustota 

 [s] Čas, doba 

 [%] Relativní vlhkost 

  Účinnost 

  Kompresní poměr 
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Dolní indexy 

a  Odvedené (teplo) 

b  Přivedené (teplo) 

c  Celkový 

e  Okolí, vnější 

el  Elektrický 

i  Indikovaný, vnitřní 

ie  Izoentropický 

k  Kondenzační, kondenzátor 

komp  Kompresor 

l  Souvislost s lidmi 

m  Mechanický 

o  Vypařovací, chladící 

od  Odtávání 

os  Obvodové stěny 

osv  Souvislost s osvětlením 

p  Prostor 

po  Podlaha 

s  Souvislost se stěnami 

sac  Sací 

skut  Skutečný 

st  Stroj, strop 

t  Topný 

v  Výparník 

ve  Ventilátor 

vytl  Výtlačný 

vz  Vzduch 

z  Zboţí 

1,2  Stav látky 
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1  Úvod 

Chlazení potravin je záleţitostí známou jiţ od starověku. Nejen ze starověkého 

Egypta či Persie jsou známé podzemní místnosti stavěné blízko jezer, ve kterých se 

uchovával shromáţděný led a sníh. Tato metoda chlazení vyuţívající známý princip 

odpařování vody a vyuţití přírodního ledu a sněhu se udrţela velmi dlouho. Ještě 

v osmdesátých letech 20. století bylo moţno vidět řezání ledových kvádrů a v některých 

zeměpisných šířkách je tato metoda pouţívána dodnes. V roce 1550 přišel Ital Blasius 

Villafranca na to, ţe cokoli ochladit pod bod mrazu lze pomocí ledu posypaného solí nebo 

ledkem. To samo o sobě přineslo určitý pokrok, nicméně závislost na přírodních zdrojích 

ledu tím nebyla zcela odbourána. Člověk byl stále odkázán na přírodní zdroje sněhu a 

ledu a musel jim přizpůsobit těţbu, dopravu, skladování a jejich následné pouţití. 

Aţ rozmach techniky v 19. století umoţnil sestrojení zařízení pro výrobu umělého 

chladu. V roce 1805 Američan Oliver Evans jako první popsal uzavřený parní oběh. 

Angloameričan Jakob Perkins jeho vynález zdokonalil a v roce 1834 obdrţel patent na 

ručně poháněný chladicí stroj, který vyuţíval odpařování těkavých látek. V roce 1855 

Australan James Harrison nahradil ruční pohon parním strojem. Velký obrat v historii 

chlazení přinesl objev Carla von Lindeho, který v roce v roce 1876 obdrţel patent na 

chladící zařízení pracující za pomoci zkapalňování čpavku. Nové efektivnější zařízení 

mělo komerční úspěch a kromě pivovarnictví našlo uplatnění i v dalších odvětvích 

potravinářského průmyslu. Prvkem limitujícím masové rozšíření a to hlavně v domácím 

chlazení bylo pouţití čpavku či oxidu siřičitého jako pracovních látek. Jelikoţ došlo k 

několika fatálním nehodám v souvislosti s únikem těchto jedovatých plynů, hledala se jiná 

látka. Obrat přinesla aţ 30. léta minulého století s objevem výroby prvního halogenového 

uhlovodíku R12, obecně známého pod názvem Freon. Byl tak poloţen základ 

k opravdovému masovému rozšíření strojního chlazení, které tak našlo uplatnění v 

širokém spektru lidských činností. 

 

Obr. 1-1  Horizontální dvoustupňový kompresor pro stlačování čpavku Carl von Linde [24] 
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V Evropě je prvním potravinářským odvětvím, které začalo vyuţívat chladící techniky, 

pivovarnictví. Důvodem byl přechod na spodní kvašení s nutností vybudovat chlazené 

spilky. Spodně kvašená piva vznikají za kvašení, které probíhá při niţších teplotách 

pohybujících se v rozmezí 8–14 °C. Tento způsob výroby dává pivu jeho nezaměnitelnou 

chuť a tolik vyţadovaný říz. V 19. století nastává prudký rozmach potravinářské výroby a 

mnoţství vyprodukovaného zboţí začíná přesahovat poptávku v místě produkce. Vzniká 

tak potřeba udrţet potraviny delší dobu čerstvé, tedy ochladit je na vhodnou teplotu za 

účelem odloţení spotřeby nebo za účelem přepravy.  Tento trend je v současnosti zesílen 

zvýšenými hygienickými nároky během všech činností souvisejících s výrobou, 

zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem potravin konečnému 

spotřebiteli. V celém výrobním řetězci potravin jsou hygienické standardy pečlivě 

sledovány kontrolními orgány. Výrobci a prodejci potravin musejí zajistit odpovídající 

postupy a systémy pro sledování teploty během skladování. Jedním z prvků, který je pro 

zajištění těchto standardů nezbytný, je chladicí box vybavený chladicím zařízením, ve 

kterém je zboţí uchováváno při předepsané teplotě.  

Cílem této práce je shrnout problematiku návrhu chladírny pro potravinářské účely. 

Součástí práce je popis konstrukčního provedení chladicího boxu pro daný chlazený 

prostor. Dále je popsán postup výběru vhodného kompresorového chladicího zařízení 

včetně jeho jednotlivých komponentů. Důleţitou částí práce je i výsledné ekonomické 

zhodnocení investičních a provozních nákladů. V textu jsou zohledněny všechny vstupy a 

podmínky, které návrh chladícího zařízení a jeho jednotlivých komponentů ovlivňují. 
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2  Uchovávání potravin za nízkých teplot  [5,12,13,14,15,16,17] 

Skladování potravin podléhajících rychlé zkáze se v současnosti věnuje velká 

pozornost. Pouze správně skladované potraviny si zachovávají svou chuť, kvalitu, 

trvanlivost a zdravotní nezávadnost. Potraviny se ukládají podle druhů do jednotlivých 

skladů tak, aby na sebe vzájemně nepříznivě nepůsobily. Nesmí být skladovány ve 

společném prostoru s jiným nepotravinářským zboţím nebo s odpady. U potravin, jejichţ 

skladování vyţaduje chladící nebo mrazící mikroklimatické podmínky, je nezbytné 

zabránit jakémukoliv zvýšení teploty. Je nutné dodrţet tzv. teplotní řetězec – teplota v 

jádru výrobku se můţe zvýšit maximálně o 2°C. Není-li u zmraţených potravin teplotní 

řetězec dodrţen, dochází k jejich částečnému nebo úplnému rozmrazení. Takto 

rozmraţené potraviny se nesmí znovu zamrazit, je nutné je vyloučit z dalšího oběhu a 

neškodně zlikvidovat. 

Pro kvalitní skladování potravin jsou rozhodující tyto podmínky: teplota skladování, 

vlhkost a čistota ovzduší, čistota vybavení. Nedodrţení byť jen jediné z podmínek vede ke 

znehodnocení potraviny, která dále musí být vyřazena z potravinového řetězce.  

Dle úrovně teploty skladového prostoru dělíme sklady na: 

Suché – teplota do +18°C. Skladuje se zde cukr, olej, pochutiny, pečivo, obiloviny, 

luštěniny. Okna skladu musí být opatřena síťovinou proti hmyzu a skla natřena modrou 

barvou. 

Chladné – přirozená teplota dle vnějších klimatických podmínek. Skladují se zde 

brambory, některé druhy ovoce a zeleniny, vejce, kompoty a nápoje. V tomto druhu 

skladu převládá vysoká vlhkost a musí být dokonale větrány. 

Chlazené – teplota 0°C aţ +10°C. Skladuje se zde maso a masné výrobky, drůbeţ, 

zvěřina, cukrářské výrobky, mléko a mléčné výrobky. U tohoto druhu skladování je kladen 

poţadavek na dodrţení teploty a vlhkosti vzduchu v chlazeném prostoru. Jednotlivé druhy 

potravin musí být skladovány odděleně. 

Mrazící - teplota -18 °C aţ –22 °C. Skladuje se zde maso, ryby, pečivo, zelenina, ovoce, 

polotovary, apod. Uvedené druhy potravin lze skladovat dlouhodobě. 

Popis specifických podmínek skladování za nízkých teplot pro všechny potraviny je 

nad rámec této práce. Následuje několik typických příkladů pouţití chlazení 

v potravinářství. 
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2.1  Chlazení a zrání masa 

Maso a masné výrobky se obecně skladují při teplotách od 0°C do 5°C. Velkou 

pozornost je třeba věnovat vlhkosti vzduchu. Doporučuje se hodnota okolo 85%, řidčeji aţ 

90%. Příliš suchý vzduch způsobuje přílišné vysychání zboţí a tím ztráty na hmotnosti a 

kvalitě.  Při příliš vysoké vlhkosti vzduchu se na povrchu zboţí vytváří mazlavina, protoţe 

vlhkost na povrchu masa podporuje růst mikroorganizmů.  

Za účelem regulace vlhkosti vzduchu se proto někdy instaluje přídavné elektrické 

topení (odvlhčovací topení), které je řízeno vlhkoměrem. V důsledku tohoto přídavného 

tepelného zatíţení stoupá doba chodu chladícího zařízení a vzduch je na výparníku 

odvlhčován. Tato úprava je však spojena se zvýšenou energetickou spotřebou. 

Alternativou můţe být zvýšení denní doby chodu kompresoru z 16 h na 18 h, aby i při 

zimním provozu byla tato doba dostatečně dlouhá. 

Z hygienických důvodů se maso musí po poráţce jatečného zvířete co moţná 

nejrychleji zchladit. Chlazením se však vyvolávají chemické a fyzikální změny. Probíhá-li 

chlazení příliš rychle nebo také příliš pomalu, ovlivňuje to kvalitu masa. 

Maso, s nímţ se setkává spotřebitel na pultech obchodů, je výsledkem procesu 

probíhajícího ve svalové tkáni poraţených jatečných zvířat, který můţe trvat aţ 20 dní. Po 

poráţce zvířete se nejprve odbourávají energetické sloučeniny. Následkem toho klesá 

hodnota pH, coţ přispívá k dobré chuti. Tyto změny trvají dle druhu zvířete mezi 2 – 40 

hodinami. Během této doby si sval uchovává ještě několik hodin schopnost kontrakce. 

Proběhnou-li však tyto změny nesprávným způsobem, mohou být negativně ovlivněny 

jakostní ukazatele, jako je např. schopnost masa vázat vodu nebo křehkost masa. Z 

hygienického pohledu je třeba zajistit vychlazení hovězího masa na +7 °C do 36 hodin, 

drůbeţího masa na +4 °C neprodleně, u králíků na +3 °C do 24 hodin a u jiných jatečných 

zvířat na +7 °C rovněţ do 24 hodin. 

Jako měřítko pro odbourání energetických sloučeni je brána hodnota pH. Po dosaţení 

hodnoty pH 5,4 aţ 5,8 nastupuje vlastní zrání masa. Během zrání vznikají četné 

aromaticky aktivní látky. Jiţ na začátku těchto procesů má maso určité aroma. To se ještě 

dále zvýrazní během zrání. Na konci doby zrání masa, která je specifická dle druhu 

zvířete, je v mase dosaţeno optima chuťově pozitivních sloučenin. Drůbeţí maso 

dosahuje zpravidla vhodného stavu zralosti (chuť a křehkost) jiţ po asi 36 hodinách. 

Vepřové maso k tomu potřebuje minimálně 3 – 4 dny, telecí maso asi 1 týden a hovězí 

dokonce 2 – 3 týdny. 
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2.2  Zmrazování masa 

Maso určené k zmrazení musí nejdříve projít procesem zrání. Kvalita masa po 

zmrazení a následně po rozmrazení při pozdějším zpracování závisí na rychlosti 

zmrazování. Doba zmrazování je čas potřebný na ochlazení produktu z 0°C na tepotu v 

jádře -18°C. Pomalé zmrazování způsobuje vznik malých krystalů, které se shlukují do 

center, kde krystalizuje další voda. Vytvořené krystaly jsou velké a tvoří se v 

mezibuněčném prostoru. Jejich velikost a ostré hrany porušují obaly buněk a svalovou 

tkáň. Po rozmrazení voda odtéká a s sebou odvádí i nutriční sloţky masa. Tím dojde ke 

zhoršení vzhledu a jakosti masa. Výsledkem rychlejšího zmrazování masa je tvorba 

menších ledových krystalku, které méně poškozují buněčnou strukturu. To vede k lepšímu 

vzhledu a textuře masa. 

Metody zmrazování masa: 

Přímé - v chladném proudu vzduchu. V mrazírně nebo zmrazovacím tunelu. Teplota 

vzduchu je -30°C aţ -35°C. 

Kontaktní - zmrazování  mezi chlazenými deskami mrazícího zařízení. 

Ponorné a postřikové metody – ponořování do solanky o teplotě -30°C nebo postřik 

zkapalněným CO2 nebo N2.  

2.3  Místnosti pro zrající salámy 

Syrové, nedovařené salámy jsou směsí různých druhů masa, špeku, koření a barviv. 

Poţivatelnosti a konzervace těchto produktů se dosahuje pomocí procesu zrání, při 

kterém nastávají chemické a biologické změny. Výsledkem tohoto procesu jsou vzduchem 

vysušené salámy. Odnětí vody je spojeno se zpevněním hmoty salámu a vzrůstem podílu 

kyselin. Zpevnění, vysušení a vzrůst kyselin mají za následek konzervaci a tím dosaţení 

poţadované trvanlivosti. 

Proces zrání je závislý na teplotě, vlhkosti vzduchu a rychlosti proudění vzduchu 

v chladírně. Vyšší teplota urychluje proces zrání, ale také tvorbu mikroorganizmů a plísní. 

Niţší vlhkost vzduchu podporuje sušení, vyšší vlhkost pak růst mikrobů. 

2.4  Chlazení ovoce a zeleniny 

Podmínky skladování ovoce a zeleniny jsou velmi různé a závisí na druhu 

ochlazovaného zboţí. Teploty skladování jsou všeobecně mezi -1°C a +8°C. Ve 

výjimečných případech jsou u banánů +12°C a u papriky +10°C. Relativní vlhkost vzduchu 

je mezi 80% a 95%. 
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Ovoce a zelenina nepředstavují po sklizni mrtvé zboţí. Probíhá v nich látková výměna, 

která je všeobecně označována za proces zrání. Přitom je v důsledku přijímání kyslíku 

vydáváno teplo dýcháním zboţí. Toto teplo je třeba vzít v úvahu při výpočtu spotřeby 

chladu. Teplo vydávané dýcháním zboţí klesá s klesající skladovací teplotou. 

Protoţe s klesající skladovací teplotou klesá aktivita dýchání, zrání ovoce a zeleniny 

se zpomaluje. Proto je úkolem chladícího zařízení vytvořit co moţná nejniţší teploty, aby 

byla zabezpečena dlouhá ţivotnost těchto produktů. Na druhou stranu příliš nízká teplota 

skladování můţe způsobovat hnilobu nebo enzymatické hnědnutí. 

U dlouhodobého skladování ovoce a zeleniny je velice důleţité dodrţení vysoké 

relativní vlhkosti vzduchu ve skladu. Je-li relativní vlhkost nízká, stoupají silně ztráty na 

hmotnosti skladovaného zboţí sniţováním obsahu vody. Zboţí je povadlé a vrásčité a 

ztrácí tak svou hodnotu na trhu. Teoreticky jsou ztráty vody rovny nule při P = 100%. 

Skladování při takovéto vlhkosti vzduchu je ale omezeno tím, ţe při velmi vysoké relativní 

vlhkosti vzduchu je třeba počítat se zvětšenou tvorbou plísní. Proto se u skladování ovoce 

dodrţuje hodnota relativní vlhkosti vzduchu 95% a u kořenové zeleniny aţ 97%, i více. 

Docílit vysoké vlhkosti vzduchu lze pomocí vhodně navrţených výparníků. Platí 

zásada:  

Velká plocha výparníku → malé t → vysoká relativní vlhkost P. 

Malé t (aţ 4 K) je moţné dosáhnout u výparníků, u kterých je pouţit elektronický 

expanzní ventil. Konstrukce výparníku musí rovněţ vykazovat optimální regulační 

schopnost, které je dosahováno pomocí vhodného uspořádání trubkových hadů, vhodným 

rozdělením průtoků chladiva a správným průtokem vzduchu výměníkem. 

Nejdůleţitější faktory pro efektivní chlazení ovoce a zeleniny lze shrnout do těchto 

bodů: 

- Rychlé ochlazení po sklizni, aby se udrţely malé ztráty způsobené dýcháním. 

- Stabilní, nízká teplota ve skladě. Kolísáním teploty se podporuje aktivita dýchání. t 

nejvíce ± 0,5 K, v některých případech ± 0,1 K. 

- Vysoká relativní vlhkost vzduchu v celém prostoru skladu, aby ztráty na hmotnosti 

v důsledku úbytku vody byly co nejniţší. 

- Rovnoměrná, vysoká rychlost proudění vzduchu v celém prostoru skladu, aby se 

dosáhlo stejnoměrné teploty a rychlého ochlazení. 
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2.5  Skladování v řízené atmosféře 

Zvláštní metoda dlouhodobého skladování ovoce, zejména jablek, je skladování 

v řízené atmosféře. Protoţe jablka při dýchání spotřebovávají kyslík, dá se podíl kyslíku 

ve vzduchu v prostoru skladu sníţit, a tím omezit dýchání, čímţ se prodlouţí proces zrání. 

Sklady ovoce s řízenou atmosférou jsou z hlediska technického vybavení chladicím 

zařízením totoţné jako běţné sklady ovoce. Rozdíl je ve stavebně technických 

poţadavcích. Sklady s řízenou atmosférou musí být plynotěsné – pouţívají se plynotěsné 

chladírenské dveře a potrubní průvlaky). Řídící a regulační zařízení je třeba umístit vně 

chlazeného prostoru. 

Řízenou atmosféru lze docílit dvěma způsoby: 

- Pomocí samoregulační schopnosti plodů v plynotěsném skladu. Po zaváţce zboţí ovoce 

krátkodobě spotřebuje aţ 50% kyslíku obsaţeného ve vzduchu. Tím se uvolní CO2. 

Vzniklá směs plynů se regulací přívodu a odvodu vzduchu udrţuje na stanoveném sloţení. 

- Potřebné podíly CO2 a O2 se dosáhnou technickým zařízením, které spaluje 

propan/butan. Spalováním se spotřebovává O2 a produkuje se CO2.  

Typickou oblastí, v níţ je hojně vyuţíváno skladování produktů v řízené atmosféře, jsou 

dozrávárny banánů. Dochází zde ke konečnému dozrávání před prodejem koncovému 

zákazníkovi. Banány zde získávají svou typickou chuť a barvu. 

 

Obr. 2-1  Dozrávárna banánů společnosti Chiquita [18] 
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2.6  Pivovarnictví 

Jak jiţ bylo řečeno v úvodu, pivovarnictví významnou měrou přispělo k mohutnému 

rozmachu chladící techniky v druhé polovině 19. století. Původní pouţití přírodních zdrojů 

chladu v podobě ledových bloků skladovaných ve sklepích bylo postupně nahrazeno 

strojním chlazením. To, ţe přechod na nové technologie byl pozvolný, je patrné ze 

záznamů archivu pivovaru Plzeňský prazdroj. Poslední kra ledu byla vytěţena pro leţácké 

sklepy Plzeňského pivovaru aţ v roce 1987. 

V současnosti se chladící technika v pivovarnictví uplatňuje ve dvou případech. 

Jednak v průběhu výrobního procesu a dále při konečné úpravě před samotnou 

konzumací piva. Ve výrobě se chlazení aplikuje u procesu zchlazování mladiny na 

zákvasnou teplotu a dále při následném kvašení a dokvašování. Temperují se také 

skladovací prostory, kde je pivo připravené na stáčení. Ve zmíněném Plzeňském pivovaru 

je pro dosaţení nízkých teplot pouţito dvou absorpčních chladicích jednotek Carrier 16 JB 

068 o výkonu 2 x 1,5 MW. 

 

Obr. 2-2  Jednotky Carrier 16 JB [17] 

Teplo potřebné k pohonu absorpčního chlazení je dodáváno nedalekou teplárnou, 

která tak zajišťuje dodávku energií po celý rok. Teplo se zde vyrábí kombinovaně spolu s 

elektrickou energií.  

Kdyţ se pivo dostane z výrobního procesu aţ k výčepnímu zařízení, bývá 

ochlazováno na optimální teplotu 7°C. Ve výčepu je obvykle pivo chlazeno „mokrým 

chladičem“ – ve vodní lázni, nebo „suchým chladičem“ – kdy pivo protéká skrze 

výparníkový blok.  
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3  Návrh parametrů chladírny  [1,2,3,4,5,6,12,13] 

Uvaţovaná chladírna je umístěna uvnitř budovy výrobny masných produktů. Slouţí k 

uskladnění rozporcovaného masa, které je pak dále pouţito k výrobě trvanlivých masných 

výrobků. Denní zaváţka zboţí činí 6000 kg. Počáteční teplota zboţí, ze které bude 

ochlazováno, je 20°C. Poţadovaná teplota chlazeného prostoru +5°C je dána 

předepsanými skladovacími podmínkami stanovenými zákonem č. 110/97 Sb., o 

potravinách a tabákových výrobcích. Přehled skladovacích podmínek dle skupin výrobků 

je uveden v příloze B této práce. V chlazeném prostoru se budou pohybovat 2 osoby. 

Doba pobytu osob je 2 h denně. Četnost otevření dveří je malá. Denní doba chodu 

kompresoru je 16 h. 

Budova je řešena jako jednopodlaţní, se stěnami z cihelného zdiva, betonovou 

podlahou a stropem. Vnitřní teplota je celoročně udrţována na konstantní hodnotě 20 °C 

při relativní vlhkosti vzduchu 60%.  

Chladící zařízení je zde pouţito v děleném provedení. Výparník s nuceným oběhem 

vzduchu pomocí ventilátorů je umístěn uvnitř chladicího boxu. Kondenzační jednotka je 

pak situována v samostatné místnosti, která je od prostoru skladu stavebně oddělena 

příčkou ze zděných cihel. V této místnosti se nachází i hlavní rozvaděč elektrotechnického 

zařízení objektu. 

Základní rozměry, skladba konstrukce budovy a umístění chladícího boxu s chladicím 

zařízením jsou patrné z dispozičního výkresu č. ILL007-00D v příloze této práce. 

3.1  Technický popis chladicího boxu 

Chladící a mrazicí boxy jsou řešeny buď jako volně stojící v prostoru jiné budovy 

(skladu, výrobny) nebo jako vnitřní izolační systém jiných stavebních konstrukcí budov. 

 

Obr. 3-1  Provedení chladíren [12] 
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Základním stavebním prvkem chladírenských a mrazírenských boxů jsou sendvičové 

PUR panely. Jsou vyráběny v několika tloušťkách od 60 do 180 mm. Vnitřní a vnější 

povrch panelu nejčastěji tvoří pozinkovaný lakovaný plech libovolného odstínu RAL 

(standardně RAL 9010), ale na přání je moţné vyrobit téţ panely s jiným druhem plechu 

(např. AL-plech, či nerezový plech). Vnitřek panelu tvoří izolační vrstva polyuretanu. Tvrdá 

polyuretanová pěna PUR je známý tepelný izolant s koeficientem tepelné vodivosti λ = 

0,0226 W.m-1.K-1. Způsob spojování panelů zabraňuje vzniku tepelných mostů a 

kondenzaci par. Boxy jsou konstruovány jako modulové stavebnice, coţ umoţňuje jejich 

vysokou variabilitu. Lze je tak sestavovat do nejrůznějších kombinací a objemu desítek aţ 

stovek metrů krychlových. Uvnitř je moţno instalovat příčky k vnitřnímu členění dle přání 

uţivatele. Panely vyhovují přísným ekologickým, hygienickým a poţárním předpisům. 

Izolační jádro PUR neobsahuje nadouvadla ve formě CFC a HCFC plynů a během své 

provozní ţivotnosti neuvolňuje ţádné škodlivé substance nebo znečisťující látky. Je 

bezpečné z hlediska hygieny potravin, odolává průniku vlhkosti a riziku růstu toxických 

plísní a bakterií. Technické údaje sendvičových PUR panelů jsou uvedeny v příloze Q. 

Stěnové panely 

Spojení stěnových panelů je řešeno pomocí speciálních zapěněných zámků – systém 

SNAP-IN. Toto provedení spoje sniţuje čas potřebný ke stavbě boxu. Řez zámkem je 

moţno vidět na obrázku 3-2. 

 

Obr. 3-2  Zámek panelu 

Stěnový panel 

Západka 

Čep 

Plášť 
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Spoj stěna - stěna je řešen spojením „na tupo“ s pomocí vloţené PVC vloţky a 

speciálního PUR lepidla. Krytí otevřených ploch stěnového panelu je zajištěno lemováním 

z tenkostěnného plechu a aplikací pruţného tmelu.  

Stropní panely 

Sendvičové PUR panely lze pouţít rovněţ jako stropní prvek. Provedení spoje strop - 

stěna je totoţné jako spoj stěna – stěna. 

Podlahové panely 

Sendvičové PUR panely lze pouţít rovněţ jako podlahový prvek. Provedení spoje 

podlaha - stěna je totoţné jako u panelů stěnových a stropních. Vrchní vrstvu podlahy 

tvoří pojezdná voděvzdorná překliţka opatřená vrstvou nerezového plechu tloušťky 0,8 

mm. Maximální plošné statické zatíţení podlahy je 3000 kg / m2, nebo 200 kg na 

gumové/plastové kolečko   80 mm paletového vozíku. Provedení spoje podlaha – stěna 

je patrné z obrázku 3-3. 

 

Obr. 3-3  Spoj podlaha - stěna 

Podlahový panel 

Podlahová 

krycí  lišta 

Lemování 

Stěnový panel 

PVC vloţka 
Krycí překliţka 
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Dveře se zárubní 

Chladírenské otočné dveře (CHO) slouţí k uzavírání chladírenských prostorů do 

teploty -2°C při celkovém rozdílu teplot max. 40°C. Dle směru otevírání jsou dveře 

dodávány v provedení pravém nebo levém. Svou konstrukcí zajišťují udrţení potřebného 

teplotního spádu, vyloučení tepelných můstků a potřebné hygienické podmínky. Křídlo 

dveří je sendvičové konstrukce s izolačním jádrem z PUR pěny. Základní velikosti a 

parametry otočných dveří jsou uvedeny v příloze R. 

Hygienické lišty 

Vnitřní koutové hygienické lišty se vyrábějí jako podlahové a stěnové. Slouţí k překrytí 

přechodu mezi stěnovým a podlahovým panelem (popřípadě přímo podlahou). Zaručují 

jednoduchou a hygienickou údrţbu vnitřních prostor. Skladba lišt je patrná z obrázku 3-4. 

 

Obr. 3-4  Hygienické lišty [12] 

Elektroinstalace 

Osvětlení chladicího boxu zajišťuje čtveřice zářivkových svítidel ve dvojtrubicovém 

provedení. Svítidla jsou speciálně určena pro prostory s řízenou teplotou do -25°C. 

Osvětlení je ovládáno vypínačem umístěným vně boxu. Výrobce svítidla Pracht Německo, 

typ Alaska PTK DD 913/4. Základní technické údaje a rozměry jsou uvedeny v příloze S. 

Elektrická instalace musí být provedena dle platných norem ČSN, zejména dle ČSN 33 

2000-4-41. Ochrana před úrazem el. proudem je zajištěna proudovým chráničem F=0,03. 

Ochrana u chladicího zařízení je provedena uzemňovacím vodičem. Elektrické instalace 

musí provádět pracovník s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací podle § 6 vyhlášky č. 

50/1978 Sb. V případě nesprávného zapojení hrozí moţnost úrazu elektrickým proudem. 

Chladicí box je moţné doplnit o další výbavu: např. akustickou a světelnou signalizaci 

pro omylem uzavřenou osobu, signalizaci osvětlení, teploměr prostorové teploty. Dveře 
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lze pro sníţení tepelných ztrát doplnit clonou z PVC lamel nebo clonou vzduchovou. Dále 

je moţno z důvodu úspory energie doplnit dveře koncovým spínačem (vypíná např. 

ventilátor chladicí jednotky nebo vzduchové clony a zapíná světlo uvnitř boxu).  

Podle účelu pouţití lze boxy dovybavit regálovým systémem nebo závěsným 

systémem na maso z korozivzdorné oceli. Veškerá vestavba, i eventuelně dodatečně 

montovaná, např. dráha na maso, musí mít samonosnou konstrukci, protoţe nelze bez 

dalších úprav vyuţít zavěšení na strop. 

Základní rozměry, skladba konstrukce chladicího boxu s detaily spojů jednotlivých 

stěn a detail provedení dveřní zárubně jsou patné ze sestavného výkresu č. ILL007-002 

v příloze této práce. 

3.2  Stanovení spotřeby chladu 

Základem pro stanovení spotřeby chladu chlazeného prostoru jsou první a druhý 

zákon termodynamiky. Definice: 

I. zákon termodynamiky 

Celkové mnoţství energie v uzavřené soustavě zůstává zachováno. Tepelnou energii 

lze měnit v mechanickou práci a naopak, dle určitého matematického vztahu. 

II. zákon termodynamiky 

Není moţno sestrojit periodicky pracující stroj, který by trvale odebíral teplo 

z tepelného zásobníku a konal tomuto teplu ekvivalentní práci (Thomsonova a Planckova 

formulace). 

Teplo nemůţe samovolně přecházet z tělesa o teplotě niţší na těleso o teplotě vyšší 

(Clausiusova formulace). 

Uzavřená soustava, o které se bude dále pojednávat, je uvaţovaný chlazený prostor. 

K určení jeho energetické bilance je třeba stanovit všechny tepelné toky do a 

z chlazeného prostoru a všechny zdroje tepla v prostoru. Setkáváme se zde s energií ve 

formě tepla, ale i s energií elektrickou a mechanickou. Obě poslední dvě uvedené energie 

budou také přeměněny v energii tepelnou. 

Spotřeba chladu je souhrn všech tepel, která musí být pomocí chladícího 

zařízení z chlazeného prostoru odvedena. [5] 
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Obr. 3-5  Energetická bilance chlazeného prostoru 

Zdroje tepla jsou následující: 

Qs 

Qz 

Qvz 

Qve 

Qod 

Qst 

Ql 

– prostup tepla stěnami, stropem, podlahou 

– teplo odváděné z ochlazované zboţí 

– teplo od pronikajícího okolního vzduchu 

– teplo od ventilátorů 

– teplo od odtávacího zařízení 

– teplo od osvětlení, strojů a ostatních zařízení 

– teplo od lidí 

Q = Qs + Qz + Qvz + Qve + Qod + Qst + Ql  [Wh]          (3-1) 

Výpočet spotřeby chladu chlazeného prostoru se zpravidla provádí pro časový úsek 

24 h (1 den). 

3.2.1  Prostup tepla 

Prostup tepla Qs stěnami, stropem a podlahou, které chlazený prostor obklopují, je 

závislý na následujících faktorech: 

- okolní teplotě te [°C] 

- teplotě chlazeného prostoru tp [°C] 

- velikosti ploch stěn S [m2] 

- součiniteli prostupu tepla stěnami k [W.m-2.K-1] 
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Prostup tepla je tedy: 

  h24.tt.S.kQ pes    [Wh]          (3-2) 

Součinitel prostupu tepla závisí především na druhu materiálu pouţitého na konstrukci 

stěn a na tloušťce a počtu jednotlivých vrstev, ze kterých se stěna skládá. Součinitel 

prostupu tepla je moţno spočítat dle následujícího vzorce: 


 








n

1i pi

i

e

1s1

1
k   [W.m-2.K-1]          (3-3) 

e 

p 

i 

si 

– součinitel přestupu tepla vztaţený na vnější plochy  [W.m-2.K-1]           

– součinitel přestupu tepla vztaţený na vnitřní plochy  [W.m-2.K-1]           

– součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy  [W.m-1.K-1]    

– tloušťka i-té vrstvy  [m] 

Součinitele tepelné vodivosti [W.m-1.K-1] je moţno nalézt v tabulkách výrobců 

příslušných stavebních a izolačních hmot.  

Součinitelé přestupu tepla [W.m-2.K-1] závisí na fyzikálních vlastnostech tekutiny, 

tvaru obtékaného tělesa a rychlosti proudění kapaliny. Dle literatury [5] je moţno vzít 

v úvahu tyto hodnoty: 

e 

p 

p 

= 29 W.m-2.K-1       

= 19 W.m-2.K-1  pro chlazení s nucenou cirkulací vzduchu    

= 8   W.m-2.K-1  pro chlazení s přirozenou cirkulací vzduchu 

3.2.2  Teplo odváděné z ochlazovaného zboží 

Má-li být ochlazeno zboţí o určité počáteční teplotě t1 na určitou konečnou teplotu t2, 

která je v chlazeném prostoru, musí být odvedeno teplo Qz. Platí zde obecný vzorec: 

t.c.mQ pz    [kJ]          (3-4) 

m 

cp 

∆t 

– hmotnost ochlazovaného zboţí  [kg]           

– měrná tepelná kapacita zboţí  [kJ.kg-1.K-1]           

– ∆t =t1 – t2 [K]    

Pro teplo Qz je určující měrná tepelná kapacita cp, která je pro různé látky rozdílná. 

Lze ji odečíst z tabulek uvedených v příloze C. 
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Má-li být nějaké zboţí zmraţeno, je třeba vzít v úvahu to, ţe při dosaţení bodu tuhnutí 

musí být odvedeno příslušné teplo tuhnutí (latentní teplo). Při mraţení je proto celkové 

teplo Qz sloţeno ze tří podílů: 

t.c.mQ 1p1z    … ochlazení zboţí k bodu tuhnutí 

z2z q.mQ    … zmraţení zboţí (není zde změna teploty) 

t.c.mQ 2p3z    … podchlazení zboţí na konečnou teplotu 

cp1 

cp2 

qz 

 – měrná tepelná kapacita zboţí před zmraţením  [kJ.kg-1.K-1]           

– měrná tepelná kapacita zboţí po zmraţení  [kJ.kg-1.K-1] 

 – měrné teplo tuhnutí [kJ.kg-1] 

 

Obr. 3-6  Průběh ochlazování 

Při chladírenském skladování ovoce a zeleniny je třeba ještě zahrnout teplo vznikající 

zráním zboţí nebo dýcháním zboţí. Čerstvě sklizené ovoce nebo zelenina tímto 

dýcháním spotřebovávají kyslík ze vzduchu a vydávají CO2. Při tomto pochodu spalování 

se uvolňuje teplo, které je o to větší, čím je vyšší teplota skladování. 

3.2.3  Teplo od pronikajícího okolního vzduchu 

Při otevírání dveří do chlazeného prostoru a netěsnostmi dveří a stěn dochází 

k výměně vzduchu. Teplý okolní vzduch vnikající do chlazeného prostoru proto musí být 

ochlazen na teplotu tohoto prostoru. Vzduch se skládá vţdy z absolutně suchého vzduchu 

a z určitého podílu vodní páry. Tento podíl se udává jako relativní nebo měrná vlhkost 

vzduchu. 
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Při ochlazování vzduchu je proto potřeba, aby kromě tepla pro ochlazení vzduchu a 

vodní páry (citelná tepla) bylo odvedeno také latentní teplo nutné pro kondenzaci vodní 

páry. Podobně jako při zmrazování zboţí musí také zde být ochlazování zjišťované 

výpočtem rozloţeno do více dílčích kroků. 

Diagram h – x 

Protoţe výpočty s vlhkým vzduchem jsou pro praktické účely náročné, pouţívá se 

v chladící technice diagram h-x podle Molliera, uvedeným příloze D. Je-li znám počáteční 

i konečný stav vzduchu, můţe být odvedené teplo (entalpie) jednoduše odečteno 

z diagramu. 

Četnost výměny vzduchu 

Pro výpočet tepla Qvz, které je nutno denně odvést, je třeba znát příslušné mnoţství 

vzduchu za den. To se vyjadřuje četností výměny vzduchu n. Pro malé aţ střední 

chlazené prostory se dá pouţít následujících přibliţných hodnot: 

V

70
n   

… pro chladírny s nadnulovými teplotami, běţná  četnost vstupů 

V

50
n   

… pro mrazírenské sklady, nízká četnost vstupů 

V

30
n   

… pro mrazírny a chladírenské sklady ovoce, běţná četnost vstupů. 

Denní teplo z pronikajícího okolního vzduchu vypočteme podle vzorce: 

h..V.nQvz    [kJ]          (3-5) 

n 

V 



∆h 

 – četnost výměny vzduchu  [-] 

– objem chlazeného prostoru  [m3] 

 – měrná hmotnost vzduchu  [kg.m-3] 

 – rozdíl entalpií vzduchu  [kJ.kg-1] 

Pro velké chladírny s posuvnými dveřmi, které jsou pro projíţdění vysokozdviţných 

stohovacích vozíků otevřeny během dne mnohem déle, je tato výpočetní metoda velmi 

nepřesná. V tomto případě se doporučuje počítat teplo vnesené vzduchem ze vztahu: 

 ie

i

e
ivz hh.1.H.S...KQ 




   [kJ]          (3-6) 

K  = 0,48+0,004 . (te – ti) … korekční faktor 
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e/i

S 

H 

h 

– doba otevření  [s] 

– měrná hmotnost vzduchu (vně/uvnitř)  [kg.m-3] 

– plocha otevřených dveří  [m2] 

– výška dveří  [m] 

– entalpie vzduchu (vně/uvnitř)  [kJ.kg-1] 

3.2.4  Teplo od ventilátorů 

V případě nucené cirkulace vzduchu v chlazeném prostoru je nutno počítat s 

produkcí tepla od ventilátorů.  Tak jako u všech elektromotorů přeměňuje se i zde část 

jejich příkonu v závislosti na jejich účinnosti vlivem tření v loţiskách a vlivem ztrát ve vinutí 

bezprostředně na teplo. Zbývající část elektrické energie se nejdříve přemění na 

pohybovou energii vzduchu, ale i tato pohybová energie bude nakonec třením molekul 

vzduchu zcela přeměněna v teplo. 

Elektrický příkon ventilátorů pracujících v chlazeném prostoru se tedy beze zbytku 

přemění v teplo. [5] 

Teplo od ventilátoru se vypočte dle vztahu: 

 .P.nQ elve   [Wh]          (3-7) 

n 

Pel 



 – počet ventilátorů           

– příkon ventilátoru [W] 

 – denní doba chodu ventilátorů [h] 

3.2.5  Teplo od odtávacího zařízení 

Pouţití elektrických topných tyčí pro odtávání výparníků je z hlediska spotřeby 

elektrické energie nejméně efektivní metoda. Při ohřívání celého výparníku a přenosem 

tepla do prostoru se spotřebuje daleko více energie neţ je třeba k vlastnímu odtávání 

námrazy. Pro výpočet můţeme jako průměrné hodnoty vzít asi 0,5 h jako dobu odtávání a 

3 aţ 4 odtávání denně. Pro výpočet tepla od odtávacího zařízení Qod se pouţije také 

rovnice (3-7). 

Pouţití odtávání horkými parami chladiva je mnohem efektivnější metoda. Doba 

odtávání je jen asi 10 minut. Pro výpočet se zde uvaţuje s kondenzačním teplem Qk. 
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3.2.6  Teplo od osvětlení, strojů a ostatních zařízení 

Veškerá elektrická energie od osvětlení a strojů nacházejících se v chlazeném 

prostoru se také bezezbytku přemění v teplo. I zde pro výpočet tepla Qst pouţijeme rovnici 

(3-7). 

3.2.7  Teplo od lidí 

Při výpočtu je nutno vzít v úvahu i teplo předané sáláním a vedením od osob 

pohybujících se v chlazeném prostoru. Intenzita tohoto předávání je závislá na činnosti 

člověka a teplotě prostoru. Teplo vnesené do chlazeného prostoru vypočteme dle vztahu: 

 .q.nQ ll   [Wh]          (3-8) 

n 

ql 



– počet osob           

– tepelný výkon předaný jednou osobou [W], 100 W při klidném sezení, 

150-230 W při lehké práci, 350-450 W při těţké práci 

 – denní doba pobytu v chlazeném prostoru [h] 

 

Závěrem je třeba poukázat ještě na následující aspekt. V uvedeném souhrnu byly 

příkon ventilátorů a výkon odtávacího zařízení předem stanoveny. V praxi však nebývají 

tyto hodnoty před výpočtem spotřeby chladu známy. Postupuje se proto tak, ţe se po 

výpočtu poloţek 1 aţ 3 příkon ventilátorů a odtávacího zařízení odhadne, čímţ se umoţní 

výpočet chladícího výkonu. Pro tento chladící výkon se vybere potřebný výparník. Pro 

zvolený výparník jsou pak z technických podkladů známy jeho hodnoty Qve a Qod a 

zkoriguje se tak výpočet chladícího výkonu. 

3.3  Parametry chladícího oběhu 

3.3.1  Chladící výkon 

Vypočtené potřebné mnoţství chladu Q je základem pro stanovení chladícího výkonu 

zařízení dle vztahu: 

c

o

Q
Q


   [W]          (3-9) 

Qo 

Q 

– chladící výkon [W]     

– celková spotřeba chladu  [Wh]  
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c – denní doba chodu zařízení [h] 

Denní doba chodu chladícího zařízení je nejčastěji udávána v délce 16 h.  

3.3.2  Vypařovací teplota 

Volba vypařovací teploty to je závislá na druhu ochlazovaného zboţí, pro které jsou 

předepsané hodnoty teplot ochlazovaného prostoru tp a rozdíl teplot t.  

ttt po    [°C]          (3-10) 

Přitom platí zásada: 

velké t → malá plocha výparníku → nízká relativní vlhkost vzduchu 

malé t → velká plocha výparníku → vysoká relativní vlhkost vzduchu 

Závislost relativní vlhkosti  na hodnotě t je moţno vidět na grafu uvedeném 

v příloze E. Volbu hodnoty vypařovací teploty a relativní vlhkosti  je nutno pečlivě zváţit. 

Příliš suchý vzduch způsobuje příliš velké vysychání zboţí a tím ztráty na hmotnosti a 

kvalitě. 

3.3.3  Kondenzační teplota 

Pro vzduchem chlazené kondenzátory platí: 

ttt ek    [°C]          (3-11) 

tk 

te 

t

– kondenzační teplota [°C]     

– teplota okolního prostředí [°C]     

– rozdíl teplot [K]     

Rozdíl teplot t je závislý na pouţitém druhu chladiva a na konstrukčním provedení 

kondenzátoru. Výrobci obvykle dimenzují kondenzátory pro t = 15 K.  

3.3.4  Izoentropický příkon kompresoru 

Na základě známých hodnot vypařovací teploty to a kondenzační teploty tk vyhledáme 

v tabulkách vlastností chladiva uvedených v příloze G hodnoty entalpií pro příslušný stav 

chladiva i1, i2 a i3=i4. Potom izoentropická práce kompresoru bude: 

12ie iia    [kJ.kg-1]          (3-12) 

Izoentropický příkon kompresoru se vypočte dle vztahu: 
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ieie a.mP    [W]          (3-13) 

kde: 

 
41

o

o

o

ii

Q

q

Q
m





   [kg.s-1]          (3-14) 

m  

aie 

Pie 

– hmotnostní průtok chladiva [kg.s-1]     

– izoentropická práce kompresoru [kJ.kg-1]     

– izoentropický příkon kompresoru [W]     

3.3.5  Skutečný příkon kompresoru 

Skutečný příkon kompresoru vypočteme dle vztahu: 

melie

ie
skut

P
P


   [Wh]          (3-15) 

ie 

el

m

 – izoentropická účinnost           

– účinnost elektromotoru 

 – mechanická účinnost kompresoru 

3.3.6  Celkový příkon kondenzační jednotky 

Celkový příkon kondenzační jednotky se skládá ze skutečného příkonu kompresoru 

Pskut a příkonu ventilátoru dochlazování u kondenzátoru Pel,ve,kchj: 

kchj,ve,elskutkchj PPP    [W]          (3-16) 

3.3.7  Kondenzační výkon 

Potřebný výkon kondenzátoru kQ
  se zjišťuje z chladícího výkonu oQ

 a 

z izoentropického příkonu kompresoru Pie: 

ieok PQQ     [W]          (3-17) 

Pro volbu umístění kondenzátoru je nutno dbát na tato opatření: 

- neumisťovat kondenzátor na stěny s přímým slunečním svitem, 

- z důvodu hlučnosti nesmí být vzduch vystupující z kondenzátoru směrován 

proti plochám schopným odráţet zvuk, 
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- dodrţovat výrobci předepsané minimální odstupy od stěn nebo jiných zařízení, 

aby byl zabezpečen dobrý vstup a výstup vzduchu, 

- provádět pravidelné čištění lamel od prachu a jiných nečistot. 

3.3.8  Chladící faktor 

Udává nám míru energetického zhodnocení chladícího zařízení: 

ie

o
o

P

Q
   [-]          (3-18) 

o  – chladící faktor     

oQ
  – chladící výkon [W]     

Pie – izoentropický příkon kompresoru [W]     

3.3.9  Skutečný chladící faktor 

skut

o
skut,o

P

Q
   [-]          (3-19) 

skut,o  – skutečný chladící faktor     

oQ
  – chladící výkon [W]     

Pskut – skutečný příkon kompresoru [W]     

3.3.10  Tlakový poměr 

Tlakový poměr kompresoru se vypočte dle vztahu: 

s

d

p

p
   [-]          (3-20) 

dp  – tlak chladiva ve výtlačném hrdle kompresoru [kPa]      

sp  – tlak chladiva v sacím hrdle kompresoru [kPa]          

 

3.3.11  Rozměry spojovacího potrubí 

Správné dimenzování spojovacího potrubí a jeho uspořádání má rozhodující vliv na 

bezproblémovou funkci, ţivotnost a hospodárnost chladícího zařízení. Spojovací potrubí 
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nelze dimenzovat podle připojovacích rozměrů zvolených komponentů, protoţe chladící 

výkon a hmotnostní průtok chladiva se mění s vypařovací teplotou.  

Dle vztahu (3-14) chladící výkon závisí na hmotnostním průtoku chladiva m  a na 

měrné chladivosti qo. Pro stanovení průměru uvaţujeme: 

o

o

q

3600.Q
m


     [kg.h-1]          (3-21) 

m  

Qo 

qo 

– hmotnostní průtok chladiva [kg.h-1]     

– chladící výkon [W]     

– měrná chladivost [kJ.kg-1]     

Hmotnostní průtok je ve všech částech okruhu stejný, zcela nezávisle na skupenské 

fázi chladiva. Dle teploty a tlaku se však mění hustota, a tím i objemový průtok chladiva. 

Hodnoty hustoty pro jednotlivé skupenské fáze chladiva nalezneme v příloze G. 

Objemový průtok vyplývá ze vztahu: 



m

V
   [m3.h-1]          (3-22) 

m  



– hmotnostní průtok chladiva [kg.h-1]     

– hustota chladiva [kg.m-3] 

Dle rovnice kontinuity lze objemový průtok vyjádřit v závislosti na průřezu potrubí S a 

na rychlosti proudění chladiva w: 

3600.w.SV    [m3.h-1]          (3-23) 

S 

w 

– průřez potrubí [m2]     

– rychlost proudění [m.s-1]     

Z rovnice (3-23) se potřebný průřez potrubí vypočte dle vztahu: 

3600.w

V
S


   [m2]          (3-24) 

Optimální rychlosti proudění jsou uvedeny v příloze F. 
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3.4  Výpočet hodnot 

Pro výpočet spotřeby chladu, parametrů chladícího oběhu a rozměrů spojovacího 

potrubí pouţijeme vztahy, které jsou uvedené v kapitolách 3.2 a 3.3. Pro kontrolu výpočtu 

byl pouţit program EES (Engineering Equation Solver). Celý výpočet dle tohoto programu 

je uveden v příloze T. 

3.4.1  Zadané hodnoty 

Parametry chlazeného prostoru 

Délka, šířka, výška l = 5 m, d = 4 m, h = 2,5 m 

Obvodové stěny a strop PUR panel s1=75 mm, 1 = 0,0226 W.m-1.K-1 [6] 

Podlaha PUR panel s2=75 mm, 2 = 0,0226 W.m-1.K-1 [6] 

Překliţka s3 =20 mm, 3 = 0,16 W.m-1.K-1 viz. [3] 

Osvětlení nosv = 1 – počet zdrojů, Pel,osv = 100 W 

Teplota prostoru tp = 5°C 

Relativní vlhkost vzduchu i = 85% 

Součinitel přestupu tepla p = 19 W.m-2.K-1 viz. [5]

Parametry budovy 

Teplota vzduchu te = 20°C 

Hustota vzduchu  = 1,188 kg.m-3, viz, příloha D 

Entalpie he = 42,3 kJ.kg-1, viz, příloha D 

Relativní vlhkost vzduchu e = 60% 

Součinitel přestupu tepla e = 29 W.m-2.K-1 viz. [5]

Ochlazované zboţí  

Druh Masné výrobky 

Teplota skladování tp = 5°C 

Denní zaváţka m = 6000 kg 

Entalpie hz = 16,5 kJ.kg-1, viz, příloha D 

Měrná tepelná kapacita cp = 2,6 kJ.kg-1.K-1, viz, příloha C 

Ostatní údaje 

Denní doba chodu kompresoru c = 16 h 

Odtávání nod = 1 – počet zdrojů, Pel,od = 2700 W 

Denní doba chodu odtáváni od = 1,5 h 

Obsluha nl = 2 – počet zdrojů, ql = 200 W, l = 2 h 

Ventilátory výparníku nve = 1 – počet zdrojů, Pel,v = 190 W 

Ventilátory kondenzační jednotky nve,kchj = 1 – počet zdrojů, Pel,ve,kchj = 120 W 

Rozdíl teplot na výparníku tv = 8 K 

Rozdíl teplot na kondenzátoru tk = 15 K 

Účinnost – izoentropická, 
elektromotoru, mechanická 

ie = 0,76, el= 0,95m = 0,92 

 

Tab. 3-1  Zadané hodnoty 
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3.4.2  Vypočet 

Prostup tepla 

Výpočet prostupu tepla jednotlivými stěnami provedeme pomocí vztahů (3-2) a (3-3). 

Obvodové stěny 

12

p1

1

e

os K.m.W29,0

19

1

0226,0

075,0

29

1

1

1s1

1
k 
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Teplo odváděné z ochlazovaného zboží 

Dle vztahu (3-4) je teplo odvedené ze zboţí:  
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Teplo od pronikajícího okolního vzduchu 

Pro běţnou četnost výměny vzduchu je 
V

70
n  . Teplo od pronikajícího okolního 

vzduchu vypočteme pomocí vztahu (3-5): 
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Teplo od ventilátorů 

Jelikoţ typ pouţitého výparníku resp. ventilátoru zatím není znám, volím příkon 

ventilátoru dle technické specifikace výparníků [7] Pel = 190 W, počet ventilátorů n=1, 

denní doba chodu ventilátoru je totoţná s denní dobou chodu kompresoru c= 16 h. 

Dle vztahu (3-7) vypočteme: 
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Teplo od odtávacího zařízení 

Dle technické specifikace výparníků [7] Pel,od = 2700 W, počet zdrojů n=1, denní doba 

chodu odtávání je  od= 1,5 h. 

Dle vztahu (3-7) vypočteme: 
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Wh4050Q
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Teplo od osvětlení 

Dle vztahu (3-7) vypočteme: 
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Teplo od lidí 

Dle vztahu (3-8) vypočteme: 
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Spotřeba chladu 

Celkový součet všech tepel je dán dle vztahu (3-1). 
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Chladící výkon 

Dle vztahu (3-9) vypočteme: 

W5388Q

16

86213
Q

Q
Q

o

o

o








 

Vypařovací teplota 

Teplota chlazeného prostoru pro daný druh zboţí je tp = 5°C a tomu odpovídá 

doporučená hodnota rozdílu teplot tv = 8 K. Vypařovací teplota se pak vypočte dle 

rovnice (3-10): 
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Kondenzační teplota 

Výrobci obvykle dimenzují kondenzátory na tk = 15 K, proto dle vztahu (3-11) bude 

kondenzační teplota: 
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Izoentropický příkon kompresoru 

Nejprve je nutno odečíst hodnoty entalpií pro jednotlivé stavy chladiva a to z tabulek 

vlastností chladiva dle přílohy G.  

i1 = 397 kJ.kg-1, viz. příloha G, 

i2 = 422,6 kJ.kg-1, viz. příloha G, 

i3 = 249,2 kJ.kg-1, viz. příloha G. 

Izoentropickou práci kompresoru pak vypočteme dle vztahu (3-12): 
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Poţadovaný izoentropický výkon kompresoru vypočteme dle vztahů (3-13) a (3-14): 
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Skutečný příkon kompresoru 

Skutečný příkon kompresoru vypočteme dle vztahu (3-15): 
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Celkový příkon kondenzační jednotky 

Dle vztahu (3-16) vypočteme: 
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Kondenzační výkon 

Hodnotu kondenzačního výkonu vypočteme dle vztahu (3-17): 
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Chladící faktor 

Dle vztahu (3-18) vypočteme: 
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Skutečný chladící faktor 

Dle vztahu (3-19) vypočteme: 
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Tlakový poměr 

Dle přílohy G je tlak v sacím hrdle kompresoru ps = 262,36 kPa pro teplotu t1=t=-3°C a 

tlak ve výtlačném hrdle pd = 887,91 kPa pro t2=t3=tk=35°C. Tlakový poměr vypočteme dle 

vztahu (3-20): 

4,3

36,262

91,887

p

p

s

d







 



 

40 

Rozměry spojovacího potrubí 

Hmotnostní průtok je ve všech částech okruhu stejný, zcela nezávisle na skupenské 

fázi chladiva. Jeho výpočet provedeme dle vztahu (3-21): 
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Vedení chladiva sběrač/výparník – kapalina 

3=1166,8 kg.m-3 – hustota chladiva v kapalné fázi při 35°C, viz. příloha G. 

w = 0,4 m.s-1 - rychlost proudění, viz. příloha F. 

Objemový průtok vypočteme ze vztahu (3-22): 

13 h.m112,0
8,1166

2,131m
V 




  

Potřebný průřez potrubí vypočteme dle vztahu (3-24): 

mm97,9dm10.77,7
3600.4,0

112,0

3600.w

V
S 25  


  

Vedení chladiva výparník/kompresor – pára 

1=12,983 kg.m-3 – hustota chladiva v plynné fázi při -3°C, viz. příloha G. 

w = 7 m.s-1 - rychlost proudění, viz. příloha F. 

Objemový průtok vypočteme ze vztahu (3-22): 

13 h.m11,10
983,12

2,131m
V 




  

Potřebný průřez potrubí vypočteme dle vztahu (3-24): 

mm61,22dm10.01,4
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3.4.3  Vypočtené hodnoty 

Stanovení spotřeby chladu 

 

 

Prostup tepla stěnami Qc = 8910 Wh 

Teplo z ochlazovaného zboţí Qz = 65000 Wh 

Teplo od pronikajícího vzduchu Qvz = 4212 Wh 

Teplo od ventilátorů Qve = 3040 Wh 

Teplo od odtávání Qod = 4050 Wh 

Teplo od osvětlení Qosv = 200 Wh 

Teplo od lidí Ql = 800 Wh 

Celková spotřeba chladu Qc = 86213 Wh 

 

Chladící okruh 

 

 

Chladící výkon Qo = 5388 W 

Vypařovací teplota to = -3 °C 

Kondenzační teplota tk = 35 °C 

Izoentropický příkon kompresoru Pie = 923 W 

Skutečný příkon kompresoru Pskut = 1389 W 

Celkový příkon kondenzační jedn. Pkchj = 1509 W 

Kondenzační výkon Qk = 6311 W 

Chladicí faktor o = 5,77 

Skutečný chladicí faktor o,skut = 3,88 

Tlakový poměr = 3,4 

Průměr výtlačného potrubí dvytl = 9,97 mm 

Průměr sacího potrubí dsac = 22,61 mm 

Tab. 3-2  Vypočtené hodnoty 
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4  Výběr komponentů chladícího zařízení  [1,4,5] 

Je-li zjištěna celková spotřeba chladu a tím chladící výkon nějakého zařízení, a je-li 

rozhodnuto o technickém provedení (umístění, zapojení), je moţno přistoupit k výběru 

jednotlivých komponentů. Postup výběru komponentů je následující: 

- kondenzační jednotka, resp. kompresor, kondenzátor a sběrač chladiva, 

- výparník s expanzním ventilem, 

- spojovací potrubí, 

- regulační prvky, 

- ostatní komponenty. 

Pro navrhovanou chladírnu bude pouţito chladící zařízení s parním kompresorovým 

oběhem. Toto řešení je v dané oblasti nejrozšířenější z důvodu poměrně nízkých 

pořizovacích a provozních nákladů. 

V parním kompresorovém oběhu je chladící účinek dosahován vypařováním chladiva. 

Potřebný tlak pro vypařování se dosahuje pomocí mechanicky poháněného kompresoru. 

Chladivo musí být stlačené na takový tlak, aby bylo schopné kondenzace a odvádění 

tepla do prostředí, které je k dispozici (většinou vzduch nebo voda, u tepelných čerpadel 

ohřívané médium). Principiální schéma oběhu, ve kterém se kompresorový chladící okruh 

prakticky uskutečňuje, je znázorněno na obrázku 4-1. 

 

Obr. 4-1  Schéma kompresorového oběhu [8] 
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Jeho idealizovaný průběh v nejčastěji pouţívaném diagramu p-h je na obrázku 4-2 a 

pro názornost také v entropickém T-s diagramu na obrázku 4-3. 

 

Obr. 4-2  p-h diagram [4] 

 

Obr. 4-3  T-s diagram [4] 

 

1-2 Komprese - kompresor zajišťuje odsávání par chladiva z výparníku při tlaku 

výparném a jejich stlačování na tlak kondenzační. 

2-3 Kondenzace - probíhá ve výměníku tepla, v němţ je teplo ze stlačených par 

odváděno sdílením zpravidla do okolí, přičemţ páry chladiva kondenzují. 

3-4 Škrcení - uskutečňuje se v průtočném orgánu, kde v důsledku podstatného zúţení 

průtočného průřezu dochází k izoentalpické (h = konst.) expanzi z tlaku kondenzačního na 

tlak výparný. 

4-1 Vypařování - vypařování chladiva ve výparníku je spojeno s odvodem tepla z 

vychlazovaného prostoru. Tímto izotermicko - izobarickým pochodem při výparném tlaku 

přechází chladivo z mokré páry na páru sytou. Takto je do chladiva sdílen tepelný příkon, 

který je v chladící technice označován jako chladící výkon. 

Z výparníku jsou páry chladiva zpět nasávány kompresorem a takto je celý oběh 

uzavřen. 

4.1  Kompresor/kondenzační jednotka 

Rozhodnutí o tom, zda pouţít kondenzační jednotku nebo kompresor s odděleným 

kondenzátorem závisí zejména na následujících kritériích: 

- na chladícím výkonu, 

- na počtu chlazených míst, 

- na podmínkách pro uspořádání zařízení, 
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- na spotřebě elektrické energie, 

- na poţadované přesnosti parametrů (tp, i), 

- na místě, které je k dispozici. 

Na základě výše zmíněných kritériích a známých zadaných a vypočtených parametrů 

chladírny se jeví jako vhodné pouţít soustrojí kompresor, sběrač kapalného chladiva a 

kondenzátor sdruţených v jeden celek – kondenzační jednotku. 

Dle vypočteného poţadovaného chladícího výkonu QO = 5388 W byla v případu 

navrhované chladírny zvolena kondenzační jednotka výrobce Tecumseh Francie, typ 

TAGS 4534 YHR, chladivo R134a. Foto jednotky je na obrázku 4-4. Technické údaje a 

rozměry jsou uvedeny v příloze H. 

 

Obr. 4-4  Jednotka Tecumseh TAGS 4534 YHR [7] 

Alternativou ke katalogovému výběru kompresorů a kondenzačních jednotek jsou PC 

programy výrobců pro určení typu dle parametrů chladícího okruhu. Příklad takovéhoto 

výběru je uveden v příloze U. 

Základní technické údaje dle výběrového programu firmy Tecumseh: 

Chladící výkon: QO = 5694 W, to = -3°C, R134a 

Napětí: 400 V, 3f, 50 Hz 

Proud: 4,05 A 

Příkon: 2524 W 

Průtok vzduchu: 3070 m3.h-1 

Objem sběrače: 6 l 

Hmotnost : 90 kg 
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Součástí kondenzační jednotky je i sběrač chladiva. Je umístěn na vysokotlaké větvi 

za kondenzátorem. Slouţí jako zásobník kapalného chladiva před vstupem do škrtícího 

orgánu a dále k dodatečné kondenzaci par chladiva na kapalinu. 

Kondenzační jednotka je vybavena kombinovaným tlakovým spínačem, který slouţí 

k ochraně chladícího zařízení před nízkým, respektive vysokým tlakem chladiva. Příliš 

nízký tlak chladiva můţe nastat v případě částečného nebo úplného úniku chladiva 

z okruhu. Příliš vysoký tlak bývá zpravidla způsoben zanesením teplosměnných ploch 

kondenzátoru nečistotami. Provoz zařízení při těchto nestandardních podmínkách vţdy 

vede k havárii kompresoru. Při údrţbě chladícího zařízení je proto třeba věnovat 

zvýšenou pozornost stavu lamel kondenzátoru, funkčnosti ventilátoru dochlazování a 

kontrole mnoţství chladiva v okruhu. 

Dále je kondenzační jednotka vybavena dvěma uzavíracími ventily - jedním na 

sběrači kapalného chladiva a jedním na sání kompresoru. Pomocí těchto ventilů lze 

převáţnou část chladiva shromáţdit v kondenzační jednotce, coţ je výhodné v případě 

opravy a nutnosti rozpojení spojovacího potrubí nebo výměny expanzního ventilu, popř. 

celého výparníku. 

4.2  Výparník 

Na trhu je dostupná široká paleta výparníků. Kromě jiného se vyznačují těmito 

vlastnostmi: 

- mají různé konstrukční uspořádání a různý způsob průtoku vzduchu (nástěnné a 

podstropní provedení), 

-  mají přirozený průtok vzduchu nebo nucený průtok vzduchu pomocí ventilátorů, 

- mají různou intenzitu průtoku vzduchu, dofuk, sací nebo tlačné uspořádání 

ventilátorů, 

-  pracují s různými médii (vzduch, voda, solanka), 

-  mají různou rozteč lamel, 

- mají různý způsob odtávání (elektrickými topnými tyčemi, horkými parami chladiva, 

prodlouţením doby chodu ventilátorů), 

-  mají výměníky vyrobené z různých materiálů (korozivzdorná ocel, měď, hliník). 

Volba výparníku je závislá na druhu chlazeného prostoru (sklad, mrazírna), na druhu 

chlazeného zboţí (vysoká nebo nízká relativní vlhkost vzduchu v chlazeném prostoru), a 

na prostorových poměrech (rozměry místnosti, vyuţití plochy, apod.) Např. pro 

rychloochlazovny je třeba zvolit výparníky s vysokým průtokem vzduchu, aby bylo 

dosaţeno rychlého a rovnoměrného ochlazení zboţí. Naproti tomu pro zpracovatelské 
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místnosti, kde se pohybují lidé a citlivé zboţí (rostliny a květiny) jsou vhodnější výparníky, 

které způsobují menší pohyb vzduchu chlazeným prostorem. Zvláště u aplikací s vysokou 

relativní vlhkostí vzduchu je třeba dát pozor, aby výstupní rychlost vzduchu z chladiče 

nebyla příliš vysoká a nestrhávala vodní kapky vysráţené na lamelách výměníku. Vodní 

kapky usazené na povrchu zboţí mohou způsobit hnilobu nebo tvoření plísní. 

Aby bylo dosaţeno dobrého rozdělení vzduchu v chlazeném prostoru, nemá být 

chlazené zboţí přímo ofukováno primárním proudem chlazeného vzduchu. Vzduch 

vystupující z výparníku má být veden nad chlazeným zboţím podél stropu. Přes chlazené 

zboţí má být veden sekundární proud vzduchu, který je zpětně nasáván ventilátory 

výparníku. Schéma správného proudění vzduchu chladírnou je patrné z obrázku 4-5. 

 

Obr. 4-5  Schéma proudění vzduchu chladírnou [5] 

Dobré proudění vzduchu chladírnou se dá ovlivnit následovně: 

- správným umístěním v chlazeném prostoru; v proudu vzduchu nebudou ţádné 

překáţky jako sloupy, navršené bedny apod., 

- počtem výparníků, 

- pouţitím výparníků se sacím uspořádáním ventilátorů a různými usměrňovači 

vzduchu, 

- pouţitím prostředků pro rozdělení vzduchu (např. textilní vzduchovody). 

Parametry pro volbu výparníku jsou: 

- chladící výkon Qo [W], 

- teplota chlazeného prostoru  [tp], 

- rozdíl teplot t  [K], 

- druh pouţitého chladiva. 
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Dle vypočteného chladícího výkonu QO = 5388 W byl v řešeném případě zvolen 

výparník výrobce ECO Itálie, typ CTE 116 H3 ED; nominální chladící výkon QO = 5880 W 

pro chladivo R404a; odtávání s elektrickými odporovými tyčemi.  

Základní technické údaje: 

Chladící výkon: QO = 5595 W, tv = -3°C, t  = 8 K, R134a 

Ventilátory: 2 x Ø 315 mm / 190 W 

Napětí: 230 V, 1f, 50 Hz 

Max. proud: 0,84 A 

Průtok vzduchu: 2740 m3.h-1 

Dofuk: 14 m 

Příkon odtávání: 2700 W 

Hmotnost : 42 kg 

 

Ostatní technické údaje a rozměry jsou uvedeny v příloze I. Foto výparníku je na 

obrázku 4-6. 

 

Obr. 4-6  Výparník ECO CTE 116 H3 ED [7] 

K výběru vhodného výparníku je rovněţ moţno pouţít PC programy výrobců 

výparníků dle parametrů chlazeného prostoru. Příklad takovéhoto výběru je uveden 

v příloze U. 

4.3  Expanzní ventil 

V chladícím okruhu plní funkci škrtícího orgánu a takto nám rozděluje chladící okruh 

na vysokotlakou a nízkotlakou část. Chladivo průchodem přes ventil mění své skupenství 

z kapalného na plynné a rychle se rozpíná za současného poklesu teploty. 
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 Provedení ventilu je označováno jako tzv. termostatický expanzní ventil. V praxi se 

vyskytují dvě provedení, a to s vnitřním, nebo vnějším vyrovnáváním tlaku. Ventil 

s vnitřním vyrovnáváním tlaku je vybaven tykavkou, malou nádobkou s náplní plynu, která 

je pomocí kapiláry spojena s membránou na ventilu. Tykavka se umisťuje na zpětné 

vedení chladiva z výparníku. Změna teploty chladiva způsobí změnu objemu plynu 

v tykavce a následně pohyb membrány. Vyšší teplota chladiva vystupujícího z výparníku 

způsobí větší otevření trysky ventilu. Takto je moţno regulovat průtok chladiva ventilem 

pro zajištění plné přeměny kapalné fáze chladiva na plynnou. 

Druhé provedení ventilu s vnějším vyrovnáváním tlaku je navíc osazeno propojením 

sací a výtlačné strany kapilární trubicí. Tímto je tlak chladiva, které vystupuje z výparníku, 

druhou regulační veličinou mnoţství kapalného chladiva vstupujícího do výparníku. 

Uspořádání jednotlivých částí termostatického expanzního ventilu je na obrázku 4-7. 

 

Obr. 4-7  Uspořádání expanzního ventilu [8] 

Dle vypočteného chladícího výkonu QO = 5388 W byl zvolen expanzní ventil výrobce 

Danfoss Dánsko, typ TUA 068U2202, tryska 07 068U1037. Základní technické údaje jsou 

uvedeny v příloze J. 

4.4  Spojovací potrubí 

Potrubí spojuje jednotlivé části chladícího zařízení v uzavřený systém. Potrubím 

proudí chladivo v různých skupenských fázích, při různých tlacích a teplotách. Pro 

chladící zařízení pracující s chladivy HFC (fluorovanými uhlovodíky) je z hlediska 

ţivotnosti a dobré zpracovatelnosti nejvhodnější měď. V případě pouţití kondenzační 

jednotky se volba potrubí omezuje pouze na propojení uzavíracích ventilů na kondenzační 

jednotce s výparníkem. U menších systémů se ukázalo jako vhodné pouţít trubky 
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z měkké mědi, které je moţno speciálním nářadím ohýbat a tvarovat dle poţadavků 

zástavby. Pro větší systémy se pouţívají trubky tvrdé, u nichţ je ohybů docíleno pomocí 

tvarovek (kolena, oblouky, T-kusy, přechody).  

Z důvodu sníţení tepelných ztrát je spojovací potrubí opatřováno tepelnou izolací. 

Materiál izolace je nejčastěji syntetická kaučuková pěna s uzavřenými buňkami. 

Pomocí vztahů z kapitoly 3.4.2 byly vypočteny tyto průměry vedení chladiva: 

- Průměr výtlačného potrubí 9,97 mm, 

- Průměr sacího potrubí 22,61 mm. 

Vypočtené hodnoty jsou velikosti vnitřních průměrů trubek. Podle těchto vypočtených 

průměrů zvolíme nejbliţší normalizované rozměry. 

Pro vysokotlaké vedení kapalného chladiva byla zvolena trubka Cu 12x1 mm. 

Základní technické údaje jsou uvedeny v příloze K. 

Pro nízkotlaké vedení plynného chladiva byla zvolena trubka Cu 28x1 mm. Základní 

technické údaje jsou uvedeny v příloze K. 

Vypočtené a dle technických specifikací zvolené průřezy potrubí korespondují 

s doporučenými rozměry pro chladivo R134a, viz. příloha L. 

4.5  Regulační prvky 

Podle druhu chlazeného zboţí a podle účelu jsou kladeny různé poţadavky na teplotu 

a relativní vlhkost vzduchu v chlazeném prostoru. Úkolem regulace je udrţet tyto 

parametry na konstantní úrovni ve stanovených tolerancích. 

Elektromechanické regulátory 

Jedná se o termostaty, hygrostaty a spínací hodiny. Jejich předností je jednoduchost, 

robustnost a nízká cena. Jejich pouţití bude převládat všude tam, kde lze vystačit 

s jednoduchou regulací teploty bez zvláštních poţadavků na přesnost. 

Elektronické regulátory 

Nastupují tam, kde je vyţadována větší přesnost regulace, lepší regulační reakčnost a 

větší spolehlivost z důvodu odstranění pohyblivých mechanických částí. Umoţňují 

sloučení řízení několika funkcí do jednoho prvku. K základním regulovaným funkcím patří: 

- měření a zobrazovaní teploty vzduchu uvnitř chlazeného prostoru, 

- regulace prostorové teploty, 

- řízení odtávání, 

- řízení chodu ventilátoru, 
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- mohou pracovat v součinnosti se záznamníky teplot. 

Pro měření, zobrazování a regulaci teploty řešeného chlazeného prostoru byl zvolen 

elektronický regulátor výrobce Dixell Německo, typ XR20D, uchycení na DIN lištu; sonda 

PTC, délka 6,5 m. Základní technické údaje jsou uvedeny v příloze M. Foto regulátoru je 

na obrázku 4-8. 

 

Obr. 4-8  Regulátor Dixell XR20D [7] 

 

4.6  Odlučovač vlhkosti 

Přítomnost vlhkosti v chladícím okruhu je zdrojem mnoha problémů při provozu 

chladícího zařízení. Vlhkost degraduje mazací vlastnosti olejů a dále volná voda, není-li v 

chladivu rozpustná, tuhne při fázové přeměně ve škrtícím orgánu a tím narušuje funkci 

celého zařízení. Proto se do chladícího okruhu vřazuje odlučovač vlhkosti (také nazývaný 

jako vysoušeč, sušič nebo dehydrátor). Vysoušeč obsahuje molekulové síto, na kterém se 

přítomná vlhkost zachycuje. Často je vysoušeč kombinován se sběračem a filtrem 

pevných částic přítomných v okruhu. 

Byl zvolen odlučovač vlhkosti Danfoss Dánsko, typ DML 084S. Základní technické 

údaje jsou uvedeny v příloze O. Foto odlučovače vlhkosti je na obrázku 4-9. 

 

Obr. 4-9  Odlučovač vlhkosti Danfoss DML 084S [7] 
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4.7  Průhledítko 

Slouţí jako indikátor stavu náplně chladiva a mazacího oleje. Je vybaveno 

indikátorem vlhkosti. Můţe být montováno jak ve vodorovné tak svislé poloze. Umisťuje 

se na vedení kapalného chladiva před termostatický expanzní ventil. Během instalace 

zařízení a plnění chladícího okruhu chladivem se má za to, ţe okruh správně naplněný 

chladivem je indikován úplným zaplavením průhledítka kapalným chladivem. 

Na základě zvoleného průměru výtlačného potrubí bylo pro řešenou chladírnu zvoleno 

průhledítko Danfoss Dánsko, typ SGN 12s. Základní technické údaje jsou uvedeny v 

příloze N. Foto průhledítka je na obrázku 4-10. 

 

Obr. 4-10  Průhledítko Danfoss SGN 12s [7] 

4.8  Chladiva 

Chladiva jsou látky a substance, které přijímají teplo při nízkém tlaku a teplotě a 

odevzdávají je při teplotě a tlaku vyšším. U kapalných chladiv je tento děj spojen se 

změnou skupenství chladiva. 

Látky pouţité jako chladiva musí splňovat jistá kritéria a mít specifické vlastnosti pro 

pouţití v chladicích zařízeních. Seznam chladiv pouţívaných v chladící technice je 

obsahem přílohy A. 

Pro zvolené chladicí zařízení je určeno chladivo, které nese označení HFC-134a,  

chemický název Tetrafluorethan CF3CH2F, obchodní označení R-134a. Jedná se o 
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jednosloţkové chladivo, které je moţné pouţívat v rozsahu vypařovacích teplot -30°C aţ 

5°C. ODP = 0, GWP (100 let) = 1430. Patří do skupiny chladiv souhrnně označovaných 

jako fluorované uhlovodíky, zkráceně F-plyny. Termodynamické vlastnosti chladiva R-

134a jsou uvedeny v příloze G. 

Pouţití chladiva R134a i jiných chladiv v chladících zařízení a tepelných čerpadlech 

v současnosti upravuje nová legislativa. Základem je Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 842/2006, o některých fluorovaných skleníkových plynech, zkráceně 

označované jako Nařízení o F-plynech. Nová norma upravuje pouţití F-plynů v chladicích 

zařízeních a týká se jak výrobců chladících zařízení, provozovatelů těchto zařízení, tak i 

organizací zajišťujících servis a údrţbu. Všechny tyto subjekty musí zajistit nezbytné 

povinné kroky definované v uvedeném Nařízení. Přehled těchto povinností z hlediska 

provozovatele chladícího zařízení je uveden v kapitole 5 této práce. 

Základní rozměry, skladba konstrukce chladicího zařízení s detaily uzavíracího ventilu 

a konzoly pro uchycení výparníku jsou patrné ze sestavného výkresu č. ILL007-001 

v příloze této práce. 
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5  Ekonomika provozu chladírny  [19,20,21,22] 

Ekonomiku provozu chladírny jako celku bude z podstatné části ovlivňovat cena 

elektrické energie na našem trhu. Snaha provozovatelů tedy bude logicky směrována ke 

sníţení tohoto druhu nákladů. Přehled moţností jak tohoto dosáhnout je uveden níţe 

v této kapitole. Nesmíme však opomenout ani provozní náklady, které vyplývají ze 

současné platné legislativy. Jedná se o hygienické poţadavky na čistotu chlazeného 

prostoru pro skladování potravin a dále o poţadavky na pravidelnou kontrolu úniku 

chladiva z chladícího okruhu spojenou s pravidelnou kontrolou funkce chladícího zařízení. 

5.1  Investiční náklady 

Investiční náklady představují souhrn nákladů na pořízení chladicího boxu a jeho 

příslušenství a chladícího zařízení. Stručný přehled těchto nákladů pro řešenou chladírnu 

je uveden v tabulce 5-1.  Kompletní výčet ve formě poloţkového rozpočtu je uveden 

v příloze V. 

Chladící box 

Stěnové, stropní, a podlahové PUR panely, 75 mm 77 095,00 Kč 

Podlahová překliţka 12 000,00 Kč 

Nerez plech 0,8 mm 29 000,00 Kč  

Dveře otočné 1000/2000 20 625,00 Kč  

Montáţní materiál 12 500,00 Kč  

Práce – montáţ boxu 8 500,00 Kč  

Celkem bez DPH 159 720,00 Kč 

Chladící zařízení 

Kondenzační jednotka TAGS 4534 YHR 40 285,00 Kč 

Výparník CTE 116H3 ED 29 718,00 Kč 

Ostatní materiál 16 514,00 Kč 

Práce – montáţ 2 400,00 Kč 

Revize elektrozařízení + úniky 3 600,00 Kč 

Celkem bez DPH 92 517,00 Kč 

Celkem za dodávku chladírny 252 237,00 Kč 

Tab. 5-1  Kalkulace ceny chladírny 
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Provozovatel chladírny je podnikatelský subjekt, který je přihlášen k platbě daně 

z přidané hodnoty. Proto veškeré kalkulace budou uvedeny v cenách nezahrnujících DPH. 

5.2  Provozní náklady 

Převáţnou část provozních nákladů budou tvořit platby za spotřebovanou elektrickou 

energii. Ve výpočtu spotřeby elektrické energie je zohledněna volba kondenzační chladící 

jednotky, která za daných provozních podmínek má chladící výkon QO = 5694 W a 

celkový příkon Pkchj = 2524 W. Tímto se denní doba chodu kompresoru sníţí na 15 hodin. 

Provoz výrobny není nepřetrţitý. Ve dnech pracovního volna nebudou do prostoru 

chladírny vstupovat zaměstnanci. Chladírna bude pouze udrţovat teplotu jiţ zchlazeného 

zboţí. Tepelné zisky se tak sníţí o teplo předané zboţím Qz, o teplo z pronikajícího 

okolního vzduchu Qvz, o teplo předané pohybem lidí Ql a z osvětlení Qosv. Doba chodu 

kompresoru ve dnech pracovního volna se sníţí na 3 hodiny. 

Při provozu chladírny se bude spotřeba elektrické energie skládat z poloţek 

uvedených v tabulce 5-2. 

 

Příkon 

[W] 

Denní doba chodu 

[h] 

Roční spotřeba 

[MWh] 

Pracovní dny 

   Kondenzační jednotka 2524 15 9,58 

Ventilátory výparníku 190 15 0,72 

Odtávání 2700 1,5 1,02 

Osvětlení 100 2 0,05 

Celkem 

  

11,37 

Dny pracovního volna 

Kondenzační jednotka 2524 3 0,85 

Ventilátory výparníku 190 3 0,06 

Odtávání 2700 1,5 0,45 

Osvětlení 100 0 0,00 

Celkem   1,37 

Celkem za rok 12,74 

Tab. 5-2  Spotřeba elektrické energie 
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Dle parametrů objektu, ve kterém je chladírna umístěna, byl dodavatelem elektrické 

energie přiřazen produkt ČEZ standard; distribuční sazba C01d. Jmenovitá proudová 

hodnota hlavního jističe před elektroměrem se pohybuje mezi  3 x 50 A aţ 3 x 63 A. 

 

Poloţka Cena za jednotku 
Jednotek 

za rok 
Cena za 1 rok 

Pevná cena za měsíc 45,00 Kč 12 540,00 Kč 

Cena za 1 MWh silové elektřiny 1 671,00 Kč 12,74 21 289,00 Kč 

Cena za rezervovaný příkon 57,00 Kč 12 684,00 Kč 

Cena za 1 MWh přenosu 2 654,00 Kč 12,74 33 813,00 Kč 

Cena systémové sluţby za 1 MWh 155,40 Kč 12,74 1 980,00 Kč 

Podpora výkupu za 1 MWh 370,00 Kč 12,74 4714,00 Kč 

Činnost zúčtování OTE za 1 MWh 4,75 Kč 12,74 61,00 Kč 

Daň z elektřiny za 1 MWh 28,30 Kč 12,74 361,00 Kč 

Celkem bez DPH 

  

63 441,00 Kč 

Tab. 5-3  Náklady na spotřebovanou el. energii 

Výpočet spotřeby elektrické energie a s tím spojených nákladů je uveden v příloze W. 

5.3  Optimalizace provozních nákladů 

Podíváme-li se na tabulku vypočtených hodnot 3-2, zjistíme z hodnot tepelných zisků, 

ţe největším zdrojem tepla je zboţí, které budeme ochlazovat. Z rovnice 3-16 je pak 

patrné, ţe u tohoto zdroje tepla ţádné moţnosti jak uspořit nemáme. Veličiny (denní 

zaváţka zboţí, měrná tepelná kapacita zboţí a ochlazení) v tomto výpočtu jsou dané 

zadávacími podmínkami.  

Prostup tepla stěnami 

Druhým největším zdrojem tepla, které vstupuje do chlazeného prostoru, je teplo 

pronikající přes stěny chladicího boxu. Zde se nabízí moţnost zvětšení síly obvodových 

stěn, stropu a podlahy a tím zvětšení tepelného odporu pláště.  

Zesílením tloušťky stěn, podlahy a stropu ze 75 mm na 100 mm nám přinese sníţení 

tepelného zisku prostupem tepla o cca 14 %. Doba chodu kompresoru se tak sníţí na 13 

h v pracovním dni a na 2,5 h ve dni pracovního volna. Výpočet spotřeby elektrické energie 

a s tím spojených nákladů při pouţití silnější stěny je uveden v příloze W. 

Výsledky výpočtů jsou uvedeny v tabulce 5-4. 
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Chladicí box – stěny 100 mm 

Původní pořizovací cena bez DPH 159 720,00 Kč 

Nová pořizovací cena bez DPH 177 645,00 Kč 

Celkové zvýšení pořizovací ceny 17 925,00 Kč 

Původní roční náklady na el. energii 64 441,00 Kč 

Nové roční náklady na el. energii 55 993,00 Kč 

Rozdíl (úspora) 7 448,00 Kč 

Tab. 5-4  Úspora nákladů při tloušťce panelu 100 mm 

Zvýšení pořizovací ceny je odrazem vyšší ceny PUR panelu a vyšší ceny dveří, které 

jsou v mrazírenském provedení (síla stěny 100 mm) citelně draţší. Zvýšené investiční 

náklady by se zhodnotily úsporou elektrické energie za 2,4 roku. 

 Krajním řešením je pouţití PUR panelu o maximální tloušťce, jaká je výrobci panelů 

nabízena. Tato úprava by měla smysl pouze tehdy, kdyţ by sníţení potřebného chladicího 

výkonu dovolilo zvolit o stupeň slabší chladící zařízení s menším příkonem. Změna tedy 

spočívá v pouţití PUR panelů o síle 200 mm a draţších dveří o síle 140 mm. Z výpočtu 

v příloze T je vidět, ţe takovéto zvýšení síly PUR panelu je stále nedostačující. Zisk tepla 

prostupem podlahou, stěnami a stropem se nesníţí natolik, abychom slabší jednotku 

mohli pouţít. Úprava denní doby chodu kompresoru na 18 h nám tuto volbu umoţní. 

Chladicí box 

Původní pořizovací cena bez DPH 159 720,00 Kč 

Nová pořizovací cena bez DPH 234 750,00 Kč 

Chladící zařízení 

Původní pořizovací cena bez DPH 92 517,00 Kč 

Nová pořizovací cena bez DPH 86 969,00 Kč 

Celkové zvýšení pořizovací ceny 69 482,00 Kč 

  
Původní roční náklady na el. energii 63 441,00 Kč 

Nové roční náklady na el. energii 58 718,00 Kč 

Rozdíl (úspora) 4 723,00 Kč 

Tab. 5-5  Úspora nákladů při tloušťce panelu 200 mm 
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Výsledky výpočtu úspory elektrické energie shrnuté v tabulce 5-5 ukázaly 

nevýhodnost této úpravy parametrů chladírny. Návratnost zvýšené investice zjistíme 

porovnáním celkového zvýšení pořizovací ceny k uspořené částce za elektrickou energii. 

let7,14
7234

48269

úspora

investice
Návratnost 

 

V praxi se úprava zesílením stěn vyskytuje jen zřídka. Provozovatelé v prvotní fázi 

výběrového řízení kladou důraz na co nejniţší investiční náklady. Síla PUR panelů pro 

chladírny s nadnulovými teplotami se tak pohybuje od 60 od 80 mm. 

Výparník  

Další oblastí s významným zdrojem tepla, které je nutno z chlazeného prostoru odvést, 

je elektrická výstroj výparníku. Jedná se o teplo od odporových odtávácích tyčí a teplo 

předané ventilátory. 

Příkon odtávácího zařízení je dán typem pouţitého výparníku. Optimalizaci lze však 

provést u celkové denní doby chodu, a to na základě skutečných provozních podmínek 

chladírny. Úpravou délky intervalů zapnutí resp. jejich počtu lze relativně jednoduše 

spotřebu elektrické energie sníţit. Doporučuje se větší počet krátkodobých intervalů 

odtávání. Pouţití odtávání horkými parami chladiva je mnohem efektivnější metoda. 

Denní doba odtávání je jen asi 10 minut. Pro výpočet se zde uvaţuje s kondenzačním 

teplem Qk. Náklady na instalaci tohoto způsobu odtávání představuje dodatečná montáţ 

dvou čtyřcestných ventilů a propojovacích trubek, tak aby byla umoţněna reverzace 

chodu. Úspora spotřeby elektrické energie se pohybuje okolo 5 aţ 10%. Návratnost 

investice 1 aţ 1,5 roku je tak pádným důvodem k časté volbě tohoto způsobu odtávání i u 

zařízení s menšími chladícími výkony. 

U ventilátorů se sníţení spotřeby elektrické energie dosahuje cestou pouţití 

elektronicky komutovaných elektromotorů. Otáčky ventilátoru jsou regulovány vztaţením 

k teplotě chlazeného prostoru. Otáčky ventilátoru a tím i potřebný příkon se tak 

přizpůsobují aktuální potřebě odvodu tepla z chlazeného prostoru. Úspora spotřeby 

elektrické energie se pohybuje okolo 3 aţ 5%. Návratnost investice činí 2 aţ 3 roky. Tento 

způsob úspory spotřeby elektrické energie je zvlášť výhodný u velkých chladíren s větším 

počtem výparníků, resp. větším počtem ventilátorů. 

Teplo z pronikajícího okolního vzduchu 

V celkové bilanci zisků tepla chlazeného prostoru to není zanedbatelná poloţka. Zde 

však musí být kaţdý projektant chladícího zařízení velmi obezřetný. U této poloţky 

vstupuje do hry lidský faktor, a to v údaji četnost výměny vzduchu. Někdy bývá uváděno 

četnost otevření dveří. Pokud se uvedou údaje, které posléze při provozu zařízení 
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neodpovídají realitě, bude nadměrné mnoţství vzdušné vlhkosti v prostoru chladírny 

způsobovat zamrzání výparníku. Projektované odtávací zařízení nebude schopno vzniklé 

námrazy odstranit, mezi lamelami výparníku se bude hromadit led a znemoţňovat tak 

průtok vzduchu výměníkem. To vše  se pak odrazí na zvýšené spotřebě elektrické energie. 

Využití kondenzačního tepla pro ohřev TUV 

Ohřev TUV upravují dvě normy. Hlavní body ovlivňující projektování jsou následující: 

ČSN 06 0320 – Ohřívání uţitkové vody. Navrhování a projektování. Teplota TUV na 

výtoku i u nejvzdálenějšího odběratele se má pohybovat v rozmezí +50°C aţ +55°C. V 

době špičky je povolen krátkodobý pokles teploty na +45°C. Přípravu TUV na teplotu 

vyšší neţ +60°C, určené pro zvláštní účely, je nutné provádět samostatně nebo 

přídavným ohřívačem pouze pro poţadované mnoţství TUV. 

ČSN 1717 - ukládá za povinnost při ohřevu TUV instalovat technologii s primárním a 

sekundárním okruhem nebo pouţít dvouplášťový výměník tak, aby se zabránilo 

kontaminaci vody v případě poruchy výměníku chladivo / voda. 

Vyuţití odpadního tepla pro ohřev TUV vykazuje nejlepší návratnost a je technicky 

nejlépe proveditelné. Přímé investiční náklady související s instalací rekuperačního 

výměníku tepla a cirkulačního okruhu ohřevu TUV nepřesáhnou zpravidla cca 20 % ceny 

chladícího zařízení. Velikost akumulačních nádob TUV je přímo úměrná velikosti a 

rovnoměrnosti spotřeby TUV v návaznosti na průběh spotřeby chladu. Stanovení 

minimální velikosti akumulační nádoby lze pomocí porovnání digramu spotřeby chladu a 

TUV. Schéma zapojení ohřevu TUV je na obrázku 5-1. 

 

 

 

Obr. 5-1  Schéma ohřevu TUV [21]  
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Znázornění vyuţití odpadního tepla pro ohřev TUV v diagramu tlak – entalpie je vidět 

na obrázku 5-2. 

 

 

Obr. 5-2  Schéma ohřevu TUV v p-v diagramu [21]  

5.4  Provozní údržba  

Sanitace 

Sanitací v potravinářství rozumíme souhrn všech činností, které zabezpečují plnění 

hygienických a protiepidemických poţadavků daných platnými právními a hygienickými 

předpisy. Sanitace znamená úklid, čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. Zajišťuje 

mechanickou a mikrobiální čistotu prostředí, nástrojů a ploch, které přicházejí do styku s 

potravinami při jejich výrobě, zpracování, přepravě, skladování, prodeji apod. Sanitace je 

jedním z opatření, kterým se dosahuje a udrţuje zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. 

Aby sanitace byla účinným procesem, musí být dodrţeny určité postupy a poţadavky. 

Postup: 

1. Úklid hrubých nečistot 

2. Mytí 

3. Dezinfekce + sterilizace 

4. Oplach pitnou vodou 

5. Dezinsekce 

6. Deratizace 

Rekuperační teplo 
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Revize úniků chladiva 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006, o některých fluorovaných 

skleníkových plynech, zkráceně označované jako Nařízení o F-plynech upravuje pouţití 

fluorovaných uhlovodíků ve stacionárních chladicích zařízeních. Nařizuje provozovateli 

chladícího zařízení obsahujícího F-plyny provádět prostřednictvím certifikované osoby 

kontrolu zařízení. Jedná se hlavně o pravidelné kontroly těsnosti chladícího okruhu. Pro 

zařízení s obsahem chladiva nejméně 3 kg je interval kontroly stanoven na 12 měsíců. Při 

zjištění úniku je provozovatel povinen závadu odstranit prostřednictvím certifikované 

osoby nejpozději do 30 dnů od jeho zjištění. Provozovatel zařízení je povinen vést 

evidenční knihu zařízení, do které se píší záznamy o provedených úkonech a uchovat ji 

pro případ kontroly po dobu 5 let.  

Údržba chladícího zařízení 

Pravidelnou kontrolou funkčnosti jednotlivých částí chladícího okruhu se lze vyvarovat 

potíţím v horkých letních dnech, kdy jsou na chladící zařízení kladeny maximální nároky. 

Platí zde bezezbytku, ţe pravidelná údrţba je vţdy levnější neţ následná oprava 

havarovaného dílu. Základním krokem je kontrola průtoku vzduchu jednotlivými výměníky. 

Kontroluje se čistota a stav teplosměnných ploch výměníků a kondice ventilátorů. 

Výměníky se čistí pomocí speciálních chemických přípravků. U výparníků je čištění 

kombinováno s desinfekcí povrchů lamel od plísní a hub. Provádí se kontrola a čištění 

odtoku kondenzátu z výparníku. Pro správnou funkci chladícího okruhu a pro dosaţení 

maximální ţivotnosti kompresoru je nutné překontrolovat mnoţství chladiva v chladícím 

okruhu. Nesprávné mnoţství chladiva v okruhu (nedostatečné i nadbytečné) vede vţdy 

k nestandardním provozním podmínkám chladícího okruhu a je zpravidla zakončeno 

havárií kompresoru. V současné době je výhodné spojit pravidelnou údrţbu s výše 

zmíněnou povinnou kontrolou těsnosti zařízení.   
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6  Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval teoretickými a praktickými otázkami 

spojenými s problematikou navrhování parametrů chladícího zařízení daného chlazeného 

prostoru. 

V úvodní části této práce je uveden souhrn potravinářských odvětví, v nichţ je pouţití 

chladicího zařízení vyţadováno platnou legislativou pro zajištění hygienických a 

kvalitativních poţadavků, nebo kde je chlazení nezbytnou součástí samotného výrobního 

procesu produktu. Popisuji zde několik typických příkladů pouţití chlazení v potravinářství 

včetně chlazení a zrání masa, chlazení ovoce a zeleniny, skladování ovoce v řízené 

atmosféře a dále je zmíněno pouţití chlazení při výrobě piva. 

V druhé části práce popisuji postup výpočtu parametrů chladícího zařízení pro prostor 

chladicího boxu určeného pro skladování masných výrobků. Výpočet je zaloţen na 

definici I. a II. zákona termodynamiky. Hlavním bodem výpočtu je stanovení mnoţství 

chladu potřebného pro daný prostor. Vychází se přitom z celkového součtu všech tepel, 

která musí být pomocí chladícího zařízení z chlazeného prostoru odvedena. Jedná se 

nejen o teplo, které je nutné odvést z vlastního ochlazovaného produktu, ale i o teplo 

pronikající z vnějšího prostředí nebo teplo z přítomných osob. Nezanedbatelnou poloţkou 

celkové tepelné bilance je i teplo vznikající od elektrických součástí chladícího zařízení. 

Na základě zohlednění všech uvedených druhů tepel stanovíme chladící výkon. Tato 

hodnota je stěţejní pro volbu jednotlivých komponentů chladícího zařízení, jelikoţ výrobci 

těchto zařízení pouţívají parametr chladícího výkonu jako hlavní rozlišující charakteristiku 

součástí chladících zařízení. Při výpočtu a návrhu chladícího zařízení je dále nutné vzít v 

úvahu i jiné parametry, které rovněţ ovlivňují volbu komponentů chladícího zařízení, jako 

jsou např. vypařovací a kondenzační teplota a kondenzační výkon. 

Třetí část je věnována volbě chladícího zařízení a jeho jednotlivých komponentů dle 

katalogových listů dodavatele. Jsou zde rozebrána specifika těchto komponentů, která 

jejich volbu ovlivňují. Nechybí ani stručný popis jejich funkce v chladícím okruhu. Podlaha, 

stěny a strop boxu jsou tvořeny prefabrikovanými PUR panely o síle 75 mm. Únosnost 

podlahy je zajištěna pokládkou 20 mm silné voděvzdorné překliţky pokryté 0,8 mm silným 

nerezovým plechem. Dveře jsou pouţity v otočném provedení. Zajištění hygienických 

podmínek uvnitř boxu napomáhají koutové krycí lišty usnadňující čištění podlah a stěn. 

Chladící zařízení je zde v děleném provedení, tedy s výparníkem umístěným uvnitř 

chlazeného prostoru a kondenzační jednotkou umístěnou mimo chlazený prostor. 

Výparník je osazen dvěma ventilátory, které zajišťují nucenou cirkulaci vzduchu 

v chladírně a tím i rovnoměrné a rychlé rozloţení teplot uvnitř chladírny. Kondenzační 

jednotka je soustrojí kompresoru, sběrače kapalného chladiva a kondenzátoru 

s ventilátorem dochlazování. Jednotka je pak doplněna průhledítkem pro indikaci stavu 
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chladiva uvnitř chladícího oběhu a odlučovačem vlhkosti. Výparník je s kondenzační 

jednotkou propojen pomocí tenkostěnných měděných trubek s vnější izolací.  

Závěrečná kapitola obsahuje souhrn všech investičních a provozních nákladů, se 

kterými musí provozovatel takovéhoto zařízení kalkulovat ve své ekonomické rozvaze, 

která je součástí kaţdého podnikatelského záměru. Investiční náklady v sobě zahrnují 

náklady na pořízení a instalaci chladicího boxu a chladicího zařízení. Finanční náročnost 

pořízení tohoto vybavení je uvedena v podrobném poloţkovém rozpočtu, který nalezneme 

v příloze V této práce. Provozní náklady bude z převáţné části tvořit spotřeba elektrické 

energie na chod chladicího zařízení. Snaha provozovatelů těchto zařízení je směrována 

k úspoře nákladů a to i cestou zvýšené počáteční investice. První moţná cesta je zvýšení 

síly izolace PUR panelu. Modelový výpočet spotřeby chladu a s tím spojený výpočet 

spotřeby elektrické energie ukázal, ţe zvětšení tloušťky PUR panelu ze 75 mm na 100 

mm přinese zvýšení počáteční investice o 7% s návratností 2,4 roku. Zvětšení tloušťky 

PUR panelu na maximální hodnotu 200 mm s cílem sníţit tepelné zisky z prostupu tepla a 

tím sníţit celkovou spotřebu chladu a získat tak moţnost volby o stupeň slabšího 

chladícího zařízení s menším příkonem se ukázalo jako zcela nevhodné. Ani tloušťka 

stěny 200 mm nepomohla sníţit potřebný chladící výkon. Musela být zvýšena celková 

doba chodu zařízení z 16 h na 18 h. Počáteční investice se tak zvýšila o 28%, ale 

výsledná úspora nákladů na spotřebu elektrické energie vyšla menší neţ v případě pouţití 

PUR panelu o síle 100 mm. Návratnost investice se tak prodlouţila na 15 let. Dalšími 

cestami jak sníţit spotřebu elektrické energie jsou: 

- Pouţití výparníků s regulací otáček ventilátoru - vhodné pro chladírny s více 

výparníky. 

- Nahrazení odtávání elektrickými topnými tyčemi odtáváním horkými parami. 

- Vyuţití tepla přehřátých par vystupujících z kompresoru pro ohřev nebo předehřev 

teplé uţitkové vody. 

Provozovatel chladírny dále nesmí opomenout náklady spojené s údrţbou chladírny. 

Jedná se o poţadavky na plnění hygienických a ekologických norem. Nedodrţení těchto 

norem je současně platnou legislativou tvrdě sankcionováno. Z důvodu dosaţení 

maximální spolehlivosti nesmí být opomenuta ani pravidelná údrţba chladícího zařízení. 
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Příloha A:  Přehled chladiv  [1,4] 

Halogenové uhlovodíky - Freony 

Halogenové uhlovodíky způsobily po roce 1930 rozmach chladící techniky. 

Vyznačovaly se neznatelným zápachem, malou korozitvorností, neomezenou rozpustností 

s oleji, mizivou rozpustností s vodou, velkou prolínavostí vyţadující minimální počet dobře 

utěsněných spojů, nízkými výrobními náklady. 

Váţné námitky proti působení produktů rozpadu freonů ve vyšších vrstvách atmosféry 

vůči ozónu vyústily v zákaz pouţití mnoha druhů freonů ve všech odvětvích. Tyto látky se 

pouţívají také jako rozpouštědla, hasicí prostředky, aerosoly, meziprodukty pro výrobu 

plastických hmot, elektrická izolační prostředí atd. 

Na popud vědeckých studií z konce sedmdesátých let byl přijat Montrealský protokol. 

Tyto studie jasně prokázaly narušování ozónové vrstvy chlorofluorokarbonovými látkami. 

Státy se přijetím tohoto protokolu zavázaly k postupnému útlumu výroby látek narušujících 

ozónovou vrstvu. Výroba většiny látek rozkládajících ozón včetně všech látek, které byly 

uvedeny v původním Protokolu, byla ve vyspělých zemích zastavena do konce roku 1995. 

Původní znění Protokolu z roku 1987 podepsalo 46 zemí světa, v prosinci 2001 

ratifikovalo Montrealský protokol 181 zemí. Ve státech, které neratifikovaly Montrealský 

protokol, se toto chladivo pouţívalo do 31.12. 2004. 

 Fluorované uhlovodíky – F-plyny 

Po zákazu výroby „freonových“ chladiv byly F-plyny vyvinuty jako ekologické náhrady 

za chladiva za Freony. Nebezpečná chlórová sloţka byla nahrazena fluorem tak, aby byl 

odstraněn negativní vliv na ozónovou vrstvu. F-plyny byly zvoleny výrobci chladících a 

klimatizačních zařízení jako hlavní, a proto jsou nejrozšířenější. 

Jakkoliv jsou F-plyny označovány jako ekologická chladiva neškodná ţivotnímu 

prostředí, tak poslední výzkumy stavu ovzduší a globálního oteplování země označily 

hydrofluorokarbony jako plyny napomáhající tvorbě skleníkového efektu. Z tohoto důvodu 

se připravuje nová legislativa upravující regulací pouţití F-plynů a následné ukončení 

jejich výroby. 

Čpavek – NH3 

V současnosti proţívá čpavek svůj návrat. Pouţívá se hlavně pro velká strojní 

chlazení (mrazírny, ledové plochy, apod). Čpavek lze pouţít jak v parních tak v sorpčních 

chlazeních. 
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Čpavek je výbušný, hořlavý, prudce jedovatý, lehčí neţ vzduch. V oleji se nerozpouští. 

Olej lze vypouštět ze dna nádob. S vodou se čpavek mísí neomezeně. Jiţ s malým 

mnoţstvím vody napadá mnoho zejména neţelezných kovů. Dále se čpavek vyznačuje 

vysokou hmotnostní i objemovou chladivostí (mnoţství tepla, které ve výparníku přejde do 

1 m3 syté páry), přiměřenými tlaky v rozsahu nejčastěji pouţívaných teplot -50 aţ +50 °C 

a nízkou cenou. 

CO2 

Oxid uhličitý je státy, které se přihlásily k plnění Kjótského protokolu, označován za 

chladivo budoucnosti. Je to přírodní nejedovatý a nehořlavý atmosférický plyn. Je 

neškodný k ozónové vrstvě (ODP = 0), ale velkou měrou přispívá ke globálnímu 

oteplování Země. Je určen jako základní porovnávací skleníkový plyn (GWP=1). 

Škodlivost ostatních skleníkových plynů se definuje porovnáním právě k tomuto plynu. 

Chladící okruh s CO2 chladivem pracující při nadkritických podmínkách (nadkritická 

teplota a nadkritický tlak) má poměrně vyšší účinnost oproti systémům s F-plyny. To 

společně s menšími zástavbovými rozměry sniţuje potřebný příkon pohonu chladícího 

okruhu. Nadkritické podmínky však posouvají oblast provozu chladícího okruhu do pásem 

s aţ 4x vyšší hodnotou tlaku neţ stávající chladicí systémy s F-plyny (aţ 14 MPa). Tomu 

musela být přizpůsobena konstrukce jednotlivých komponentů chladícího okruhu a pouţití 

materiálů. 

Uhlovodíky 

V chladící technice, zejména v chladničkách a mrazničkách, se pouţívají přírodní 

uhlovodíky Propan a Isobutan. Jejich hlavní nevýhodou je vysoká hořlavost. Pouţívají se 

proto jen u systémů, kde je malé celkové mnoţství chladiva v okruhu (do 150 g). 
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Příloha B:  Přehled skladovacích podmínek dle skupin výrobků  [9] 

Skupina výrobků 
Skladování 

Vyhláška 
Teplota [°C] Vlhkost [%] 

Zmrazené potraviny -18  160/2002 

Masné výr pH 5,2 +5  287/1999 

Zmrazené potraviny ţiv. původu -18 max. 6 měsíců  287/1999 

Mleté maso +2  287/1999 

Mleté maso mraţené -18 max. 3 měsíce  287/1999 

Krev +2  287/1999 

Zvěřina srstnatá spárkatá +7  287/1999 

Zvěřina ostatní srstnatá, pernatá +4  287/1999 

Ryby mořské a sladkovodní -1 do +5  326/2001 

Vejce +5 aţ +18 70 -75 326/2001 

Uzené, smaţené ryby +1 aţ +8  326/2001 

Marinované ryby +1 aţ +8  326/2001 

Mléko sušené Do +24 70 77/2003 

Ostatní mléčné výrobky +4 aţ + 8  77/2003 

Mraţené krémy (pouze balené) Min. -18  77/2003 

Rostlinné tuky a oleje Do +20  77/2003 

Olejnatá semena Do +20 70 418/2000 

Dresinky 0 aţ +15  419/2000 

Hořčice +1 aţ +20  419/2000 

Sušené a kandované ovoce  do +20 70 93/2000 

Mlýnské obilné výrobky a rýţe  Do 75 93/2000 

Čerstvé houby volně rostoucí 0 aţ +10  93/2000 

Čerstvé houby pěstované 0 aţ +6  93/2000 

Sušené houby do +20 65 93/2000 

Sušené těstoviny  75 93/2000 

Nesušené těstoviny Do +5  93/2000 

Těstoviny vakuované Do +10  93/2000 

Chléb a běţné pečivo Do +35 80 93/2000 

Těsta Do +10  93/2000 

Cukr Do +30 70 94/2000 

Cukr moučka Do +30 65 94/2000 

Tekuté výr. z cukru Do +25  94/2000 

Med Do +25 70 94/2000 

Čokoláda, čok. cukrovinky, kakao Do +25 70 942000 

Droţdí čerstvé +1 aţ +10  45/2000 

    

  



 

69 

Příloha C:  Měrné tepelné kapacity dle druhu zboží [5] 

Druh zboţí 
Bod mrznutí 

[°C] 

Měrné teplo 
před 

ztuhnutím 
[kJ.kg

-1
.K

-1
] 

Teplo tuhnutí 
[kJ.kg

-1
] 

Měrné teplo 
po ztuhnutí 
[kJ.kg

-1
.K

-1
] 

Ţabí stehýnka -3 3,57 260 1,81 

Drůbeţ -1,7 3,36 248 1,81 

Skopové tučné -1,7 2,52 168 1,47 

Skopové libové -1,7 3,07 223 1,72 

Zaječí -1 3,36 248 1,68 

Vnitřnosti -1,8 3,07 218 1,68 

Telecí -1 2,96 210 1,68 

Králičí -1,7 3,36 228 1,67 

Jehněčí -2,2 2,86 218 1,6 

Játra -1 2,94 231 1,47 

Srnčí -1 3,36 248 1,68 

Hovězí tučné -1 2,55 172 1,49 

Hovězí libové -1 3,26 235 1,76 

Slanina -1,7 2,14 131 1,34 

Šunka -1,7 2,44 168 1,51 

Vepřové -1,7 2,6 126 1,34 

Vepřové sádlo -2,8 2,6 155 1,3 

Zvěřina -1,7 3,28 248 1,72 

Salám -2,1 3,72 216 2,34 

Úhoř -0,9 2,94 210 1,64 

Ústřice otevřené -2,2 3,53 269 1,85 

Ryby v ledu -2 3,44 256 1,81 

Ryby v soli -1 3,44 256 1,81 

Platejs -1 2,86 252 1,89 

Pstruh -1 3,36 252 1,89 

Okoun -1 3,36 265 1,89 

Ţralok -1,5 3,44 256 1,76 

Sleď -1,0 2,94 227 1,68 

Humr, raci -2 3,4 260 1,81 

Treska -1,7 3,19 - 2,94 

Losos -1 2,35 - - 

Mušle -2,2 3,62 277 1,88 

Sardinka -1,5 3,36 210 1,68 
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Příloha D:  Diagram h-x  [8] 

Graf 1 Mollierův diagram závislosti vlhkosti vzduchu a teploty 
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Příloha E:  Graf závislosti  - t  [5] 

Graf 2 Relativní vlhkost vzduchu  v závislosti na t 

 

 

Příloha F:  Tabulka optimálních rychlostí proudění chladiva  [10] 

Optimální rychlost proudění – rozhodující faktor pro výpočet průměru potrubí 

Úsek potrubí Optimální rychlost proudění chladiva 

Chladivo R22 R134a R404A 

Výtlačné potrubí 10 – 15 m/s 10 – 14 m/s 
10 – 15 m/s 

 

Potrubí kondenzátu ≤ 0,5 m/s pro všechna chladiva 

Kapalinové potrubí ≤ 0,8 m/s pro všechna chladiva 

Sací potrubí 7 -11 m/s 7 – 11 m/s 8 – 15 m/s 
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 Příloha G/1:  Vlastnosti chladiva R134a  [11] 
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Příloha G/2:  Vlastnosti chladiva R134a  
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Příloha G/3:  Vlastnosti chladiva R134a 
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Příloha H:  Základní technické údaje kondenzační jednotky 

Tecumseh  [7] 
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Příloha I/1:  Základní technické údaje výparníku ECO CTE  [7] 
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Příloha I/2:  Základní technické údaje výparníku ECO CTE   [7] 
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Příloha J:  Základní technické údaje expanzního ventilu Danfoss 

TUA  [7] 
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Příloha K:  Základní technické údaje měděných trubek  [7] 
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Příloha L:  Doporučené průřezy trubek  [7] 
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Příloha M:  Základní technické údaje regulátoru Dixell XR20D  [7] 
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Příloha N:  Základní technické údaje průhledítka Danfoss SGN  [7] 
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Příloha O:  Základní technické údaje odlučovače vlhkosti Danfoss 

DML  [7] 

 



 

84 

Příloha P:  Základní technické údaje elektromagnetického ventilu 

Danfoss EVR  [7] 
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Příloha Q:  Základní technické údaje PUR panelů  [12] 

Řez panelu KS1150 TC 

 

Tloušťka panelu (mm) 60 75 80 100 120 150 170 200 
Váha(kg/m2) 
plech 0.6/0.4 mm 

11.04 11.44 11.84 12.64 13.44 13.74 14.44 15.49 

  

 Výrobní tolerance 

Délka panelu     
Panel délky do L< 6m  +-4 mm 
Délka panelu L ≤ 6m > 12m  +-6 mm 
Délka panelu L ≥ 12m  +-8 mm 
Šířka panelu  +-3 mm  
Tloušťka     
Tloušťka panelu d ≤ 50 mm  +-2 mm 
Tloušťka panelu 50 mm < d< 100 mm +3 mm -2 mm 
Tloušťka panelu d ≥ 100 mm +3 mm -3 mm 
Pravoúhlost řezu ≤ 3mm.    
Příčné prohnutí (∆1 + ∆2) / 2 ≤ 8,5 mm    

 

Dodávané délky 

Standardní délka panelu je od 2 do 14,5 metru. Dodávku panelů kratších neţ 2 m a 

delších neţ 14,5 m je třeba projednat s výrobcem. 
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Příloha R:  Základní technické údaje otočných chladírenských 

dveří  [13] 
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Příloha S:  Základní technické údaje svítidel Pracht Alaska  [23] 
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Příloha T/1:  Výpočet pomocí programu EES 

Stanovení spotřeby chladu - PUR panel 75 mm 
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Příloha T/2:  Výpočet pomocí programu EES 

Stanovení spotřeby chladu - PUR panel 100 mm 

 

Stanovení spotřeby chladu - PUR panel 200 mm 
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Stanovení spotřeby chladu - PUR panel 200 mm, doba chodu 18h 
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Příloha T/3:  Výpočet pomocí programu EES 

Výpočet chladicího oběhu 
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96 
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Příloha U/1:  Výběr výparníku a kondenzační jednotky pomocí PC 

programu 

Parametry výparníku dle programu SCELTE 
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Příloha U/2:  Výběr výparníku a kondenzační jednotky pomocí PC 

programu 

Volba kondenzační jednotky pomocí programu Tecumseh Selection 
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Příloha V:  Položkový rozpočet 
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Příloha W:  Výpočet spotřeby elektrické energie 

PUR panel 75 mm 

 Pracovní dny (253/rok) Příkon (W) Denní provoz (hod) Roční spotřeba (MWh) 

Kondenzační jednotka 2524 15 9,58 

Ventilátory výparníku 190 15 0,72 

Odtávání 2700 1,5 1,025 

Osvětlení 100 2 0,05 

Roční spotřeba (MW) 11,37 

    
Dny volna (112/rok) Příkon (W) Denní provoz (hod) Roční spotřeba (MWh) 

Kondenzační jednotka 2524 3 0,85 

Ventilátory výparníku 190 3 0,06 

Odtávání 2700 1,5 0,45 

Osvětlení 100 0 0 

Roční spotřeba (MW) 1,37 

    
Celková roční spotřeba (MW) 12,74 

  

 
Jednotek za rok Cena za jedn. Cena za 1 rok 

Pevná cena za měsíc: 12 45,00 Kč 540,00 Kč 

Cena za 1 MWh silové elektřiny 12,74 1 671,00 Kč 21 289,18 Kč 

Rezervovaný příkon: 12 57,00 Kč 684,00 Kč 

Cena za 1 MWh přenosu 12,74 2 654,00 Kč 33 812,98 Kč 

Systémové sluţby za 1 MWh 12,74 155,40 Kč 1 979,86 Kč 

Podpora výkupu  za 1 MWh 12,74 370,00 Kč 4 713,94 Kč 

Činnost zúčtování OTE za 1 MWh 12,74 4,75 Kč 60,52 Kč 

Daň z elektřiny za 1 MWh 12,74 28,30 Kč 360,55 Kč 

Roční náklady na el. energie 63 441,00 Kč 
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PUR panel 100 mm 

 Pracovní dny (253/rok) Příkon (W) Denní provoz (hod) Roční spotřeba (MWh) 

Kondenzační jednotka 2524 13 9,30 

Ventilátory výparníku 190 13 0,625 

Odtávání 2700 1,5 1,025 

Osvětlení 100 2 0,05 

Roční spotřeba (MW) 10,00 

    
Dny volna (112/rok) Příkon (W) Denní provoz (hod) Roční spotřeba (MWh) 

Kondenzační jednotka 2524 2,5 0,71 

Ventilátory výparníku 190 2,5 0,05 

Odtávání 2700 1,5 0,45 

Osvětlení 100 0 0 

Roční spotřeba (MW) 1,22 

    
Celková roční spotřeba (MW) 11,22 

  

 
Jednotek za rok Cena za jedn. Cena za 1 rok 

Pevná cena za měsíc: 12 45,00 Kč 540,00 Kč 

Cena za 1 MWh silové elektřiny 11,22 1 671,00 Kč 18740,46 Kč 

Rezervovaný příkon: 12 57,00 Kč 684,00 Kč 

Cena za 1 MWh přenosu 11,22 2 654,00 Kč 29764,92 Kč 

Systémové sluţby za 1 MWh 11,22 155,40 Kč 1742,83 Kč 

Podpora výkupu  za 1 MWh 11,22 370,00 Kč 4 149,59 Kč 

Činnost zúčtování OTE za 1 MWh 11,22 4,75 Kč 53,27 Kč 

Daň z elektřiny za 1 MWh 11,22 28,30 Kč 317,39 Kč 

Roční náklady na el. energie 55 992,50 Kč 

 
  



 

102 

PUR panel 200 mm 

 Pracovní dny (253/rok) Příkon (W) Denní provoz (hod) Roční spotřeba (MWh) 

Kondenzační jednotka 2142 17 9,21 

Ventilátory výparníku 225 17 0,97 

Odtávání 1800 1,5 0,68 

Osvětlení 100 2 0,05 

Roční spotřeba (MW) 10,91 

    
Dny volna (112/rok) Příkon (W) Denní provoz (hod) Roční spotřeba (MWh) 

Kondenzační jednotka 2142 2,1 0,50 

Ventilátory výparníku 225 2,1 0,05 

Odtávání 1800 1,5 0,30 

Osvětlení 100 0 0 

Roční spotřeba (MW) 0,86 

    
Celková roční spotřeba (MW) 11,77 

  

 
Jednotek za rok Cena za jedn. Cena za 1 rok 

Pevná cena za měsíc: 12 45,00 Kč 540,00 Kč 

Cena za 1 MWh silové elektřiny 11,77 1 671,00 Kč 19 673,16 Kč 

Rezervovaný příkon: 12 57,00 Kč 684,00 Kč 

Cena za 1 MWh přenosu 11,77 2 654,00 Kč 31 246,30 Kč 

Systémové sluţby za 1 MWh 11,77 155,40 Kč 1 829,57 Kč 

Podpora výkupu  za 1 MWh 11,77 370,00 Kč 4 356,12 Kč 

Činnost zúčtování OTE za 1 MWh 11,77 4,75 Kč 55,92 Kč 

Daň z elektřiny za 1 MWh 11,77 28,30 Kč 333,18 Kč 

Roční náklady na el. energie 58 718,30 Kč 

  



 

103 

Příloha X/1:  Sestavný výkres chladicího zařízení 

Sestavný výkres č. ILL007-001, viz volné listy. 

Příloha X/2:  Sestavný výkres chladicího boxu 

Sestavný výkres č. ILL007-002, viz volné listy. 

Příloha X/3:  Dispoziční výkres chladírny 

Dispoziční výkres č. ILL007-00D, viz volné listy. 

 


