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SEZNAM POUŢITÉHO ZNAČENÍ A INDEXŮ   
 

     

FE Hloubka vrtu  (m) 

N Návratnost   (rok) 

Np,cel Roční provozní náklady  (Kč) 

P  Výkon   (W) 

PTČ Elektrický příkon tepelného čerpadla   (W) 

QBZ Topný výkon  bivalentního zdroje     (W) 

Q C  Celková tepelná ztráta  (W) 

QCmin     Minimální tepelná ztráta objektu     (W) 



Q E Spotřeba tepla za celé vytápěcí období   (kWh·r-1) 



Q ez Měrná spotřeba tepla   (kWh·m-3) 

Q K Chladící výkon   (W) 

Q o Základní tepelná ztráta  (W) 

QOBJ Aktuální teplená ztráta objektu     (W) 

Q p  Tepelná ztráta místnosti prostupem   (W) 

Q R  Roční potřeba energie   (kWh) 

Q T  Topný výkon tepelného čerpadla  (W) 

Q v Tepelná ztráta místnosti větráním  (W) 

Q z  Trvalý tepelný zisk  (W) 

S Plocha  (m2) 

TO Teplota vypařovací              (K) 

TK Teplota kondenzační              (K) 

V            Objem           (m3) 

cp Měrná tepelná kapacita         (J.kg-1.K-1)  

k  Součinitel prostupu tepla  (W.m-2.K-1) 

kC Koeficient ztrát systému          (-) 

kD       Koeficient 22-hodinového provozu       (-) 

li  Tloušťka stěny  (m) 

qE Odebíraný výkon z půdy  (W·m-1) 

te  Výpočtová venkovní teplota  (°C) 

tes Průměrná venkovní teplota v otopném období  (°C) 

tokoli     Aktuální venkovní teplota      (°C) 

ti Výpočtová vnitřní teplota objektu   (°C) 
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tST  Teplota vstupní vody    (°C) 

tTV Teplota topné vody z TČ       (°C) 

αe  Součinitel přestupu tepla na venkovní straně  (W.m-2.K-1) 

αi  Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně  (W.m-2.K-1) 

λ  Součinitel tepelné vodivosti  (W.m-1.K-1) 

εT Topný faktor   (-) 

εc Topný faktor celkový   (-) 

εsk Topný faktor skutečný  (-) 

ρ Hustota  (kg·m-3) 

τOHŘ Doba ohřevu            (s) 

τTČ Doba chodu TČ          (hod) 

 

 
SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK  
 
BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

BZ   Bivalentní zdroj 

OBÚ   Obvodní báňský úřad  

OZE   Obnovitelné zdroje energie 

NPT   Nízkopotenciální teplo  

POE   Polyolesterový olej  

PK   Plynový kotel  

SMP   Severomoravská plynárenská společnost 

TE    Tepelná energie 

TČ   Tepelné čerpadlo  

TEV   Termostatický expanzní ventil  

TUV   Teplá voda  

TZL   Tuhá znečišťující látka 

VOC   Těkavé organické sloučeniny 

S   Sever 

J   Jih 

Z   Západ 

V   Východ 

NT   Nízký Tarif 

VT   Vysoký tarif 

měs   měsíc   
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1. ÚVOD 

[12] 

Princip tepelného čerpadla, parní cyklus, byl popsán v 19. století anglickým 

fyzikem Wiliamem Thomsonem, povýšeným za své zásluhy o fyziku do šlechtického 

stavu pod jménem Wiliam Kelvin.   

 

Sníţení energetické náročnosti rodinného domu na minimum je v dnešní 

době cílem kaţdého majitele. Menší spotřeba energií je přímo úměrná úspoře financí, 

zatíţení ţivotního prostředí a v neposlední řadě komfortu bydlení.  

 

Paleta zdrojů tepla pro vytápění je veliká. Lze si vybrat mezi všude 

dostupnou elektrickou energii, uhlím, dřevem, zemním plynem a poslední dobou stále 

oblíbenější biomasou. Při výběru zdroje řešíme otázky dostupnosti, komfortu obsluhy, 

místních zvyklostí a ceny.  

 

Diplomová práce se zabývá konkrétním řešením tepelného čerpadla v daném 

objektu. Proto v  ní nejsou rozvedeny další varianty řešení zařízení a dílčí komponenty. 

Snaţí se co nejpřesněji projektovat zařízení dle zadání. Vychází  z klimatických poměrů 

v dané lokalitě.    

2. POPIS OBJEKTU   

Výkres číslo : PR – TC – 01  
    

Rodinný dům byl postaven v 50. letech 20. století, nachází se na okraji města 

Bílovec, přibliţně 18 km jihozápadně od Ostravy, nadmořská výška je 295 m nad 

mořem. Je orientován podle své podélné osy ve směru  Z–V. Objekt prošel během 

posledních 3 let kompletní rekonstrukcí. Během celé rekonstrukce byly pouţívány 

kvalitní materiály s přihlédnutím na tepelně-izolační vlastnosti. Podkrovní místnosti byly 

zatepleny minerální vatou, k zateplení obvodového zdiva byla pouţita izolační omítka.  

 

Celková obytná plocha činí 144 m2, dům je z části podsklepen a leţí na 

pozemku o rozloze 1190 m2, se svaţujícím se terénem, který je vyuţíván pouze jako 

zahrada se stromy a keři. V současné době se pro otopnou soustavu a ohřev TUV 

pouţívá plynový kotel VIESSMANN typ VITOPEND 100-W bez zásobníkového ohřívače 

vody.  Otopná soustava je tvořena deskovými radiátory s nuceným oběhem, teplota 

otopné vody se pohybuje v rozmezí 45 – 80 °C v závislosti na venkovní teplotě a 

potřebě tepla pro tepelnou pohodu obyvatel domu. Dům je trvale obýván 2 lidmi, přičemţ 

roční provozní náklady na vytápění a ohřev TUV činí  32 000 Kč vyjádřeno spotřebou 

zemního plynu 2 270m3. Mnoţství spotřebované elektrické energie 2480 kWh vyjádřeno 

finančně 12 900 Kč.  
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Obrázek č. 2.1  – Pohled na rodinný dům   
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2.1 Topná soustava  

Výkres číslo : PR – TC – 02 , PR – TC – 03 
 
[1,5,13,22,25,26] 

 
Topná soustava musí umět pruţně reagovat na změny v potřebě tepla. 

Umoţnit záměnu zdrojů tepla a jejich vzájemnou spolupráci. Pokrýt dodávkou tepla 

všechny topné tělesa v budově.  Omezení pouţití TČ představuje fakt, ţe je schopno 

ohřívat topnou vodu  maximálně na 55°C, to je dáno vlastnostmi chladiva a omezeným 

výtlakem kompresoru. S rostoucí teplotou topné vody významně klesá topný faktor a 

rostou náklady na provoz. Při poţadavku na vyšší teplotu v otopné soustavě je třeba 

vyuţít bivalentní zdroj.  

 

Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastaveni zdroje tepla a jím 

dodávané topné vody, v závislosti na změně venkovní teploty. Při klesající venkovní 

teplotě je nutno zvýšit teplotu topné vody, aby byla dosaţena rovnováha mezi dodaným 

teplem a ztrátami, a teplota v místnosti zůstala konstantní. 

 

Současná topná soustava s tepelný čerpadlem bude fungovat samostatně 

do teploty venkovního vzduchu -12 °C (bivalentní bod), poté bude do soustavy 

automaticky řídící jednotkou přirazen současný plynový kotel pro dohřátí topné vody na 

poţadovanou teplotu, čímţ se zvýší teplotní spád radiátorů a pokryje se tak 

nedostatečný výkon tepelného čerpadla.  

 

Soustava pro vytápění je tvořena deskovými radiátory fa. Korado, bez 

akumulační nádrţe na topnou vodu,  tzn. přímou recirkulaci mezi soustavou a TČ 

popřípadě plynovým kotlem, s teplotním spádem 55/45°C v přímé závislosti na venkovní 

teplotě viz. graf č.2.1. V objektu je instalováno celkem 11kusů deskových radiátorů, 

jejich umístění je zakresleno ve výkrese č. PR-TC-01. Tepelné výkony, rozměry a počty 

deskových radiátorů o celkovém tepelném výkonu 9345 W jsou uvedeny v tabulce č.2.1, 

která koresponduje s výkresem č. PR-TC-02.  

 

Soustava je řešena jako dvoutrubková protiproudá. Měděné potrubí je 

spojováno pájením naměkko. Dimenze potrubí je navrţena v rozmezí 15x1mm aţ 

22x1mm. Rozvody potrubí jsou naznačeny ve výkresové dokumentaci. Izolace rozvodu 

je pouze u horizontálního potrubí v podlaze izolací ROCKWOLL-PIPO. Pro všechna 

potrubí vyhovuje izolace v tloušťce 25 mm, dle Vyhlášky 193/2007 sb., určující součinitel 

prostupu tepla. Pro DN 10 aţ 15 musí být součinitel prostupu tepla menší neţ 0,15 W /m 

K a pro DN 20 aţ 32 menší neţ 0,18 W /m.K. 
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Graf č.2.1 – Závislost topné vody a TUV na venkovní teplotě vzduchu  

 

 

Tabulka č.2.1 – Deskové radiátory Korado  

Typ tělesa 

Radik Klasik 

Počet 
[ks] 

 

Tepelný 
výkon 

(W) 

 

Celkový 
tepelný výkon  

(W) 

 

Rozměry  

(délka x výška x šířka )  

(mm) 

Typ 21 4 391 1564 600x600x66 

Typ 21 3 783 2349 1200x600x66 

Typ 22 4 1358 5432 1600x600x100 

 

V tabulce č. 2.1 ani ve výkresu č. PR-TC-02 není zahrnuta místnost č. 0.7, 

z důvodu umístnění  ,,amatérského´´ podlahové topení, od kterého nejsou zachovány 

ţádné dokumenty. Toto topné těleso je připojeno na soustavu tak, jak je naznačeno ve 

výkresu PR-TC-01.  

2.2 Ohřev teplé vody – TUV   

Vzhledem k niţší maximální výstupní teplotě topné vody a poměrně stálému 

topnému výkonu TČ je nejvýhodnější pouţít dvouplášťový zásobník TUV. Tato 

skutečnost platí výhradně u zemních tepelných čerpadel. Dvouplášťové zásobníky mají 

velkou přestupní plochu výměníku a umoţňují tak rychle ohřát teplou vodu na 

poţadovanou teplotu. 
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  Pro předehřev TUV s následnou akumulací v zásobníku TUV je vyuţito 

technologií fa. ACV Tank-in-Tank. Zásobník  je přes vnější plášť s primární vodou 

připojen k ohřívači. Teplo uvolněné z ohřívače se přes výměník tepla (stěna vnitřní 

nádrţe) dostává do zásobníku a ohřívá vodu ve vnitřním zásobníku na poţadovanou 

teplotu. Stěna vnitřního zásobníku funguje jako tepelný výměník mezi vnějším pláštěm s 

primární vodou a vnitřním zásobníkem teplé vody.  

 

Popis zásobníku TUV :  

 

Pouţitý ohřívač vody je určený pouze pro vertikální nástěnné instalace, 

osazený elektrickou topnou spirálou 2,2kW , integrovaný termostat, přepínač léto/zima, 

celý zásobník je izolován měkkou PU pěnou. 

Celkový objem     170 l  

Průměr     514 mm  

Výška      1207 mm 

Špičkový průtok (40°C)    406 l /10min 

Výkon      39 kW 

 

Obrázek č. 2.2 – Popis zásobníku TUV – ACV řady HL E 170  

 

Popis obrázku : 1.odvzdušňovací ventil, 2. vnější zásobník, 3. výstup teplé vody, 4. 

jímka čidla termostatu, 5. elektrická topná spirála 2,2 kW, 6. spodní izolace, 7.dolní kryt, 

8. vnější opláštění včetně izolace, 9. vnitřní nerezový zásobník, 10. připojení cirkulační 

smyčky, 11. výstup topné vody, 12. vstup studené vody  
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 2.2.1 Výpočet energie potřebné pro ohřev TUV     

 Objekt je trvale obýván 2 dospělými osobami při průměrné spotřebě 85 l 

TUV na osobu a den. Teplota vstupní vody je závislá na ročním období a pohybuje se 

v rozmezí 7,5 °C aţ 11,5°C.  Poţadovaná teplota TUV je 45°C, přičemţ dle grafu č. 2.1 

je patrno, ţe TUV je třeba přihřívat elektrickou spirálou při poklesu venkovní teploty pod 

-5°C.  Kompletní výpočet energie potřebné pro ohřev TUV jsem provedl pomocí 

programu Microsoft Excel, kde jsem zohlednil teploty vstupní vody jednotlivých dní, 

aktuální potřebu TUV, 22 hodinový chod tepelného čerpadla  a proměnou teplotu topné 

vody.  

 

Výkon TČ pro ohřev TUV :  

   























ohř

STTV

TČ

pvodZ

TČTUV

tt
V

ck

Q



1

,

  

   (W)            [1] 

kde :  

tST   Teplota vstupní vody       8,9 °C  

cp  Měrná tepelná kapacita vody pro konkrétní teplotu  4199 J/kg*K  

tTV  Teplota topné vody z TČ     35,9 °C 

ρvod  Hustota vody       1000 kg/m3 

kC  Koeficient ztrát systému       0,35 (-) 

V  Objem ohřívané vody      0,17 m3 

τTČ  Doba chodu TČ      22 hod  

τOHŘ  Doba ohřevu 1 hod      3600 s  

 
po dosazení  hodnot do rovnice č.1 dostaneme : 

 

   
WQ

TČTUV
338

3600

9,89,35
22

17,0
4199100035,01

,
























 

 

Pro dohřev na poţadovaných 45°C za pouţití integrované elektrické spirály pouţiji 

stejnou rovnici č. 1 ale rozdílné hodnoty teploty vody :  

 

tST   Teplota vstupní vody       36 °C  

cp  Měrná tepelná kapacita vody pro konkrétní teplotu  4180 J/kg*K  

tTV  Teplota topné vody z TČ     45 °C 
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WQ

TČTUV
103

3600

9,3545
22

17,0
4180100035,01

,
























 

 

 Z tohoto výpočtu plyne, ţe v danou hodinu pro ohřev TUV odebereme 

topné vodě vystupující z TČ energii 338 W a zároveň musíme dohřát TUV elektrickou 

spirálou. Pro tento dohřev spotřebujeme 103 W abychom docílili konečné teploty 45 °C.  

 

Graf č. 2.2 nám udává kompletní přehled potřeby tepla pro jednotlivé měsíce 

v roce. Také jsem do ní zahrnul příkon kompresoru, topný faktor. Tento graf je následně 

v tabulce č. 2.2 vyčíslen. Veškeré hodnoty byly vypočteny dle reálně nasimulovaného 

roku pro dané území.   

 

  2.3 Výpočet energie potřebné pro vytápění  

 
Všechny hodnoty uvedené v tabulce č.2.2 a grafu č.2.2 jsem vypočetl 

pomocí programu Excel. Vycházím z venkovní teploty v danou hodinu. Hodinové 

hodnoty jsou sumarizovány do dnů a ty následně do měsíců. Pro kaţdou hodnotu 

uvádím vzorový výpočet ze dne 15.1. v 5:00 hodin při venkovní teplotě -12,3 °C.  

 

  
Potřebná tepelná energie objektu 

 

QOBJ = 
  

qt
tt

kQQ
okoli

vVNprVN

Dcc 



min     (W)       [2] 

kde :  

QOBJ  aktuální teplená ztráta objektu    (W) 

QC     celková tepelná ztráta objektu    (W) 

QCmin     minimální tepelná ztráta objektu    (W) 

kD     koeficient 22-hodinového provozu TČ   (-) 

ti       průměrná vnitřní teplota     (°C) 

te       výpočtová venkovní teplota     (°C) 

tokoli      aktuální venkovní teplota     (°C) 

q      posunutí ekvitermní křivky dle teploty    (W) 
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QOBJ = 
  

 
  W4,111743,69453,12

152,20

09,1.2,110710





  

    

Tepelná energie dodaná tepelným čerpadlem  

- podmínka maximálního topného výkonu     

- venkovní teplota nesmí přesáhnout 13,5 °C  

 

První podmínka není splněna, TČ pracuje na maximální výkon 11 000 W, 

zbytek tepelné energie musí dodat bivalentní zdroj.  

 

Tepelná energie dodaná bivalentním zdrojem  

 

QBZ = QOBJ – QTČ        (W)          [3] 

kde :  

QBZ  topný výkon bivalentního zdroje    (W) 

QTČ     topný výkon tepelného čerpadla      (W) 

 

QBZ = 11174,4 – 11000 = 175 W 

 

Výpočet skutečného příkonu kompresoru 

 

Tento výpočet je uveden v kapitole 4.3 Kapacitní výpočty tepelného 

čerpadla. 

 
Výpočet skutečného topného faktoru 

 

εTsk = 
 

OČTČ

TČ

PP

Q


       (-)               [4] 

kde :  

TČ
Q   topný výkon tepelného čerpadla    (W) 

PTČ       elektrický příkon kompresoru     (W) 

POČ       elektrický příkon oběhového čerpadla ( 2x 45 W)  (W) 

εTsk = 
 

91,2
903712

2,11071
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Graf a Tabulka č.2.2.   – Kompletní přehled potřeby energií 



 13 

3. VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU   

[1,5,10,11,16,19]  
 
   Výchozím bodem při navrhování vytápění je výpočet tepelných ztrát 

budovy. V důsledku rozlišného tepelného stavu vnitřního prostředí budovy a okolního 

prostředí dochází k únikům tepla z budovy do okolního prostředí. Tato tepelná ztráta 

závisí na geometrických rozměrech budovy, na tepelně izolačních vlastnostech 

konstrukčních materiálů, polohy budovy vzhledem ke krajině a na rozdílu teplot vnitřního 

a vnějšího vzduchu. 

 

Při výpočtu jsem se řídil normou ČSN 06 0210 VÝPOČET TEPELNÝCH 

ZTRÁT BUDOV PŘI ÚSTŘEDNÍM VYTÁPĚNÍ , 

  

3.1 Podklady pro výpočet tepelných ztrát budov a místností 

a) Situační plán, ze kterého je zřejmá poloha budovy vzhledem ke světovým stranám. 

 

b) Půdorysy jednotlivých podlaţí budovy se všemi hlavními skladebnými (popř. světlými) 

rozměry včetně rozměrů oken a dveří. 

 

c) Součinitel spárové průvzdušnosti iLV  (ve smyslu ČSN73 0540-1:1994 iLVP a součinitel 

prostupu tepla oken a dveří k), popřípadě údaje o materiálu a konstrukci oken a dveří. 

 

d) Údaje o druhu (účelu) místnosti. 

 

e) Údaje o teplotách.  

 

f) Údaje o materiálové skladbě jednotlivých stěn a síle vrstev.  

 

 Jednotlivé materiály a jejich součinitele tepelné vodivosti, rozměry 

místností a oken a vnitřní výpočtové teploty jednotlivých místností jsou uvedeny pro 

větší přehlednost v příloze č.1. Součinitele tepelné vodivosti a součinitele přestupu tepla 

jsem získal z údajů od výrobců a za pouţití internetového serveru technické 

zabezpečení budov. Pro věcnost uvádím pouze celkové vypočtené hodnoty tepelných 

ztrát a spotřebu tepla. Tyto hodnoty jsou plně dostačují pro návrh tepelného čerpadla. 

Dále uvádím pouze konečné vypočtené hodnoty.  
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3.2 Tepelné ztráty objektu   

Výpočet jednotlivých místností včetně všech potřebných údajů o konstrukci  

zdí, jejich materiálovém sloţení a koeficientech prostupu tepla je uveden v příloze č.1. 

Kaţdá místnost je vypočtena zvlášť a následně je uveden součet všech tepelných ztrát 

s přihlédnutím na jednotlivé přiráţky, ztráty větráním a tepelným ziskem ze slunečního 

záření, který je uveden pouze informativně. Sumarizace tepelných ztrát je uvedena 

v tabulce č.3.1. 

 

Základní data objektu  

 

Místo Bílovec 

Nadmořská výška 295 m
 

Venkovní výpočtová teplota -15 °C 

Průměrná venkovní teplota 3,9 °C 

Délka otopného období 236 den 

Vytápěný objem budovy 396 m3 

Celková plocha místností 144 m2 

Tepelná ztráta prostupem 8,67 kW 

Tepelná ztráta větráním 2,43 kW 

Celková tepelná ztráta 11,1 kW 

Měrná spotřeba tepla 65,7 kWh·m-3·r-1 

Tepelný zisk ze slunečního záření 2237,6 kWh·r-1 

 

 
  

Vyhláška 194/2007 Sb. stanovuje začátek a konec otopného období a 

podmínky pro případné přerušení vytápění v průběhu otopného období. Otopné období 

je čas, kdy jsou zdroje tepla uvedeny do stavu pohotovosti k dodávce tepla 

spotřebitelům. Začíná 1. září a končí 31. května. Dodávka tepla se zahájí v otopném 

období, kdyţ průměrná denní teplota venkovního vzduchu v místě poklesne pod +13° C 

ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této 

teploty nad +13° C pro následující den. 
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Tabulka č.3.1 –  Celkové tepelné ztráty místností  

Místnost č. 

 
Plocha 

 
(m2) 

 
Objem 

 
(m3) 

 


Q O 

 
(W) 

 


Q P 

 
(W) 

 


Q V 

 
(W) 

 


Q M 

 
(W) 

0.1 11,76 46,45 1039,18 1121,36 419,23 1540,6 

0.2 2,52 6,55 307,58 346,34 29,57 357,9 

0.3 a 0.6 22,97 59,27 1189,67 1349 377,29 1743,67 

0.4 20,25 52,65 1075,69 1078,71 332,62 1411,33 

0.5 16,65 43,29 936,33 939 273,48 1212,48 

0.7 8,64 22,46 938,67 962,4 158,14 1120,53 

0.8 2,21 5,75 560,06 676,19 36,3 712,49 

1.1 20,16 80,26 756,37 749,1 288,4 1037,5 

1.2 32,12 68,38 858,53 930,43 432,6 1362,43 

1.3 6,3 11,12 448,86 516,93 78,31 595,23 

CELKEM 143,58 396,18 8110,94 8669,46 2425,94 11094,16 

 

 

4. TEPELNÉ ČERPADLO     

[2,3,4,7,8,9,14,17,18,27] 

  

V zemi, ve vodě i ve vzduchu je obsaţeno nesmírné mnoţství tepla, avšak 

jeho nízká teplotní hladina neumoţňuje přímé vyuţití pro vytápění nebo ohřev teplé 

vody. Pokud chceme vyuţít teplo látek o nízké teplotě  (nízkopotenciální teplo), musíme 

je převést na teplotu vyšší.   

 

 Zákony termodynamiky i naše zkušenosti nám říkají, ţe teplo z chladného 

tělesa nikdy samovolně nepřejde na těleso teplejší. Pokud  dodáme   vnější energii, pak 

můţeme i teplo z relativně chladného tělesa převést – přečerpat – na vyšší teplotní 

hladinu. Prakticky dochází k tomu, ţe zdroj nízkopotenciálního tepla (zemi, vodu nebo 

vzduch) ochladíme o několik stupňů, čímţ odebereme teplo  a tuto energii vyuţijeme při 

ohřevu jiné látky – topné látky, teplé vody nebo vody v bazénu. Tepelné čerpadlo 

přečerpá odebrané mnoţství tepla na vyšší teplotní hladinu, tedy na teplotu, kterou jiţ 

dokáţeme pro ohřev vyuţít.    

 

Pro přečerpání tepla na vyšší teplotní hladinu, tedy i pro provoz tepelného 

čerpadla, je třeba dodat určité mnoţství elektrické energie pro pohon jednotlivých částí 

čerpadla. Její mnoţství není zanedbatelné. Proto lze tepelné čerpadlo povaţovat za 
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ekologický alternativní zdroj tepla pouze částečně. Pro vlastní provoz spotřebovává 

přibliţně jednu třetinu svého výkonu ve formě elektrické energie. Zbývající dvě třetiny 

tvoří teplo, které je odjímáno z ochlazované látky.  

 

U TČ kompresorového typu je vyuţito principu Rankin-Clausiusova oběhu – 

obrázek č. 4.1. Zvýšení teploty je dosahováno termodynamickou změnou stavu 

pracovního média – plynu či páry, a to kompresí zpravidla blízké kompresi adiabatické. 

Během tohoto děje je nutno dodávat kompresní – mechanickou práci pro pohon 

kompresoru. Jejich výhoda spočívá v tom, ţe sdílení tepla se děje ve výměnících 

(výparník, kondenzátor) během fázové přeměny kapalina - pára při konstantní teplotě. 

 

Obrázek č.4.1 – Rankin-Clausiusův oběh  
 

 
 

 

Základní zákonitosti :  

 Aby mohlo TČ na teplé straně topit, musí na studené straně chladit.  

 K tomu spotřebovává elektrickou energii.  

 Čím je rozdíl teplot mezi studenou a teplou stranou menší, tím vyšší je topný 

  faktor.  

 
 

Faktory efektivnosti provozu :  

 Teplota zdroje NPT 

 Kvalita tepleného čerpadla  

 Volbou topného systému objektu  

 Tepelně  - izolační vlastnosti vytápěného objektu 
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4.1 Technický popis tepelného čerpadla 

 Tepelné čerpadlo pracuje ve svém principu jako chladicí zařízení, jehoţ 

hnacím prvkem je kompresor poháněný zpravidla elektromotorem. Jak je patrné na 

obrázku č.4.2 zařízení odvádí v prvním výměníku (výparníku) teplo z prostředí s niţší 

teplotou (vzduch, země) – tím se prostředí ochlazuje – a pomocí hnací elektrické 

energie ho předává ve druhém výměníku (kondenzátoru) do prostředí s vyšší teplotou 

(topná voda) – tím prostředí ohřívá. Teplo převáděné z výparníku do kondenzátoru se 

přitom zvyšuje o teplo, na které se v kompresoru mění hnací elektrická energie. 

 
Obrázek č.4.2  – Technický popis funkce tepelného čerpadla 

 

Topný výkon tepelného čerpadla -  dán součtem obou vloţených energií, tzn., ţe je 

vţdy větší neţ energie hnací. Poměr topného výkonu a (elektrického) příkonu je topný 

faktor. Ten je vţdy větší neţ 1. 

 

Chladící výkon -  mnoţství tepla za časovou jednotku odebrané zdroji 

nízkopenciálního tepla – zemi, vodě, vzduchu. 

 

Elektrický příkon -  mnoţství energie, které je pro fungování procesu přečerpávání 

nezbytné.  

 

Topný faktor -   udává poměr mezi topným výkonem k elektrickému příkonu. Velikost 

topného faktoru závisí nejen na tepelném čerpadle, ale také na podmínkách, při kterých 

se určuje, to je na rozdílu teploty na vstupu do tepelného čerpadla (teplota nemrznoucí 

směsi ve výměníku) a teploty na výstupu do topného okruhu. Je potřeba do skutečného 
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topného faktoru zahrnout všechny elektrické příkony, to je kompresoru a oběhových 

čerpadel. Tak, jak je znázorněno na obrázku č.4.3 

 

 Obrázek č.4.3– Schéma tepelného čerpadla  

 

Přesný technický popis obrázku č. 4.3 : Na primární straně TČ je výměník 

tepla/výparník, zde se přivádí nízkopotenciální teplo z vrtu pomocí nemrznoucí směsi. 

Do druhé části výparníku se vstřikuje tryskou pod tlakem kapalné chladivo z 

termostatického expanzního ventilu. Tlak ve výparníku za TEV je niţší a kapalné 

chladivo se proto rychleji odpařuje. Tím se celý výparník podchlazuje na teplotu niţší , 

neţ je teplota prostředí, ze kterého se odebírá teplo. Kompresor nasává předehřátý plyn 

z výparníku, stlačí jej, čímţ se plyn silně zahřeje na teplotu vyšší neţ je voda v topném 

systému. Z kompresoru postupuje ohřátý plyn do kondenzátoru, kterým proudí i topná 

voda. V kondenzátoru horký plyn zkapalní a předá teplo chladnější topné vodě. Ohřátá 

topná voda míří do otopné soustavy. Zkapalněné chladivo jde do expanzního ventilu. A 

děj se znovu opakuje. 
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4.2 Volba chladiva R 407c     

Převod tepla v tepelném čerpadle se uskutečňuje pomocí pracovní látky – 

chladiva, které v zařízení trvale obíhá a cyklicky mění své skupenství. Přiváděné NPT se 

ve výparníku při sacím tlaku kompresoru vypařuje a teplem odváděným v kondenzátoru 

pro vytápění při výtlačném tlaku kompresoru kondenzuje. Převod a stlačení par 

z výparníku do kondenzátu zajišťuje kompresor. Převod kapalného chladiva 

z kondenzátoru do výparníku zajišťuje vhodný expanzní ventil.  

 

Pro TČ země/voda jsem jako nejideálnější zvolil chladivo R 407c. Do 

systému se plní zásadně v kapalné formě. Patří do skupiny HFC. Jde o zeotropní směs 

ve sloţení R32/R125/R134a v poměru 23/25/52% . Pouţívá se jen s oleji POE. Bod varu 

při atmosférickém tlaku je okolo -43,8°C. Termodynamické vlastnosti jsou blízké R22, 

má však o něco vyšší tlaky a poměrně velký teplotní skluz okolo 6K. Tento velký teplotní 

skluz se dá eliminovat pouţitím deskových výměníků s velkým poměrem délky a šířky.  

ODP = 0,00  GWP = 1,980 

 

Ozone Depletion Potential – ODP 

Vliv plynů a par a tedy i chladiv na poškození ozónové vrstvy Země popisuje 

tento koeficient. Je to relativní číslo, za jeho základ byl vzat freon R11. Jeho koeficient 

ODP byl stanoven jako 1. Čím je poměrné číslo látky menší, tím je vliv na poškození 

ozónové vrstvy niţší.  

 

Global Warming Potential – GWP 

Vliv látek na tzv. skleníkový efekt, který je jednou z příčin dlouhodobého 

oteplování Země. U tohoto čísla se ještě udává počet let vlivu. Číslo je vztahováno 

k CO2/100 let, u kterého je stanoven GWP = 1. Vyšší číslo znamená vyšší negativní vliv.  

 

4.3 Kapacitní výpočty  tepelného čerpadla    

Dle zadání projektuji tepelné čerpadlo typ země-voda s topným výkonem  

QT = 11 kW, teplotou za výparníkem t1min = 0°C, za kondenzátorem  t3min = 50°C, chladivo 

R407c .  

Výpočet byl proveden pomocí programu Engineering Equation Solver, 

výsledky  jsem zaznamenal do tabulky č. 4.1, kompletní  přehled  rovnic uvádím 

v příloze č. 2  Diplomové práce. Na obrázku č. 4.4 je zobrazen pracovní diagram 

chladiva R 407c během pracovního cyklus tepelného čerpadla.  Dle lit. (7) doporučených 

rychlostí proudění chladiva v potrubí jsem zvolil následující hodnoty :  

 

Rychlost proudění v sacím potrubí     w1S = 10,5 m/s 

Rychlost proudění ve výtlačném potrubí    w2V = 12,5 m/s 

Rychlost proudění kapaliny v potrubí před TEV    w3K = 0,45 m/s 
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Tabulka č. 4.1 – Přehled výsledku programu EES 

teplota za výparníkem t1 -3 °C 

teplota za kondenzátorem t3 55 °C 

teplota za kompresorem(maximální) t2 72 °C 

izoentropická práce aie 42,42 kJ/kg 

topný faktor εT 3,934 - 

skutečný topný faktor εT,skut 2,86 - 

kompresní poměr σ 5,436 - 

skutečný příkon kompresoru Pskut 3,703 kW 

hmotnostní průtok chladiva m´ 0,06634 kg/s 

výparné teplo Qch 8,257 kW 

hmotová chladivost qo 124,5 kJ/kg 

hmotová topivost kondenzátoru qK 166,9 kJ/kg 

vypařovací tlak p0 2230 kPa 

kondenzační tlak pk 410,2 kPa 

entalpie 

h1 264,8 kJ/kg 

h2 307,2 kJ/kg 

h3 140,3 kJ/kg 

h4 140,3 kJ/kg 

sací objemový průtok kompresoru Vs1 13,91 m3/h 

výtlačný objemový průtok Vv2 1,43 m3/h 

kapalinový objemový průtok Vk3 0,45 m3/h 

vnitřní průměr sací trubky ds1 21,65 mm 

zvolený průměr  ds1  Ø 22 mm 

vnitřní průměr výtlačné trubky dv2 6,38 mm 

zvolený průměr  dv2  Ø 10 Mm 

vnitřní průměr kapalinové trubky dk3 13,58 mm 

zvolený průměr  dk3  Ø 16 mm 

průtok vody výparníkem m0 0,658 l/s 
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Obrázek č.4.4  – Pracovní diagram TLAK – ENTALPIE chladiva R 407c 
 

 

 kompresní poměr 

 

v

k

p

p


              (-)                [5] 

kde :  

pk   kondenzační tlak       (kPa) 

pv   vypařovací tlak       (kPa) 

 
hmotová chladivost 

 

41 hhqm 
                             (kJ∙kg-1)        [6] 

kde :  

h1,h4   entalpie         (kJ∙kg-1) 

 
izoentropická práce 

 

12 hhaie 
         (kJ∙kg-1)       [7] 
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kde :  

h1,h2    entalpie          (kJ∙kg-1) 

 

hmotová topivost kondenzátoru 

 

32 hhqk          (kJ∙kg-1)        [8] 

 

hmotnostní průtok chladiva   

 

t

T

q

Q
m ´         (kg∙s-1)          [9] 

kde :  

QT    topný výkon        (kW) 

  
výparné teplo 

 

mch qmQ  ´         (kW)         10] 

 

izoentropický příkon kompresoru  

  

ieie amP  ´         (kW)           [11] 

 

skutečný příkon kompresoru  

  

Kompieskut PP         (kW)           [12] 

 

ideální topný faktor 

 

ie

t
T

a

q
          (-)        [13] 
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skutečný topný faktor 

 

IskutT k   0,          (-)        [14] 

kde :  

k0   koeficient zohledňující účinnost zařízení    (-) 

         

objem chladiva 

 



1
V          (m3∙kg-1)     [15] 

kde :  

ρ    hustota chladiva      (kg.m-3) 

  

objemový průtok 

 

36001  chs mVV                   (m3∙h-1)        [16] 

 

průřez potrubí   

 

3600

w

v
S



        (m2)        [17] 

kde :  

w    rychlost proudění v potrubí kondenzační tlak   (m.s-1) 

 

vnitřní průměr trubky   

 



S
d



4

1000
       (mm)        [18] 
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průtok vody výparníkem 

 

Tc

Q
m

p

ch

O





1000
        (l∙s-1)        [19] 

kde :  

cp    kondenzační tlak       (J . kg-1. K-1) 

∆T    ochlazení nemrznoucí směsi ve výparníku    (°C) 

 

4.4 Provozní charakteristiky tepelného čerpadla  

V programu Excel jsem si vytvořil matematický model na základě simulace 

teplot běţného roku. Jedná se tedy o soubor o obsahu 365 dní, rozdělených po 

hodinách. U jednotlivých venkovních teplot jsem vypočetl tepelné ztráty, potřeby tepelné 

energie, teplotu topné vody, výkony zdrojů pro ohřev TUV, příkon kompresoru a 

skutečný topný faktor. Výsledky jsem zpracoval do grafu č.4.1 tento graf je vyčíslen 

v příloze č.1 – tabulka č .P1.5. 

  

Zhodnocením provozu se dá říct, ţe tepelné čerpadlo do venkovní teploty   

-12 °C, se chová monovalentně, co se týká topné vody. U TUV je nezbytný dohřev 

integrované elektrické spirály. Při teplotách niţších neţ -12°C bude do soustavy 

automaticky řídící jednotkou zapojen plynový kotel pro dorovnání teplotních ztrát. 

    

Při dosaţení této teploty pracuje jiţ čerpadlo v ustáleném provozu a jeho 

výkon je konstantní. Tento typ provozu je vhodný pro podlahové vytápění a radiátorové 

vytápění s teplotou topné vody okolo 60°C.  

 

Meteonorm   

 

Meteonorm je komplexní meteorologický atlas, zahrnující klimatologické 

charakteristiky jako sráţky, sníh, teplotu vzduchu, sluneční svit, sluneční záření, směr a 

rychlost větru, teplotu půdy, tlak vzduchu a vlhkost vzduchu. Je zaloţen na více neţ 20 

let zkušeností s vývojem meteorologických databází pro energetické aplikace.  

Meteonorm řeší poţadavky inţenýrů, architektů, učitelů, projektanty a zájemce o solární 

energii a klimatologie.  

 

Bivalentní bod   

 

Tento bod určuje hranici venkovní teploty, do které je TČ schopno pokrýt 

celou tepelnou ztrátu objektu, za tímto bodem pomáhá TČ pokrýt tepelnou ztrátu 

instalovaný plynový kotel. Body bivalence jsem vypočetl při  -12 °C.   
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Graf č.4.1 – Provozní charakteristiky tepelného čerpadla    
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4.5 Volba jednotlivých komponentů tepelného čerpadla   

Výkres číslo : PR – TC – 04 
 

Cu potrubí  

 

Trubky pro chladící techniku jsou zhotoveny z bezkyslíkaté mědi. Tyto trubky 

snesou vysoké tlaky. Vypočtené průměry jsou vnitřní. Tloušťka stěn Cu trubek je 1 mm, 

proto jsou vnější průměry o 2 mm větší. Průměry potrubí byly vypočteny pomocí 

programu EES. 

 

Sací potrubí:     ds1 = Ø 22mm 
Výtlačné potrubí:    dv2 = Ø 10 mm 
Kapalinové potrubí:   dk3 = Ø 16 mm 

 

 

Kompresor 

 
 Kompresor stlačuje páry chladiva, které vznikají ve výparníku. Stlačené 

zahřáté páry jsou pak vedeny do kondenzátoru, kde zkapalní a předají teplo do topné 

vody. Kompresory typu Scroll se vyznačují vysokou objemovou účinností, nízkou úrovní 

hluku oproti pístovým kompresorům, vysokým chladícím faktorem a minimální vnitřní 

tepelnou ztrátou.  Kompresor je chlazen parami procházejícího chladiva a je moţné ho 

zcela tepelně izolovat. Tím se také omezí hluk. 

  

Na základě výpočtů z vlastností chladiva a potřebného výkonu jsem pro 

volbu vhodného kompresu vyuţil program Selection Software 7.3 od společnosti 

Copeland.  

 

Zadávací parametry :  

 

Teplota vstupní        -3°C  

Teplota výstupní      55°C 

Podchlazení     3 K 

Přehřátí v sání     3 K 

Poţadovaný výkon     11,1 kW 

Chladivo       R407c 

Sací objemový průtok chladiva Vs1  13,91 m3/h 
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 Dle programu doporučuji pouţít kompresor Copeland Scroll ZH38K4E TFD 

 
Technické parametry :  

Topný výkon      12,85 kW 

Příkon      3,72 kW 

Chladicí výkon     8,87 kW 

Chladící faktor     3,07 - 

Proud 400V      7,27 A 

Hmotový tok     64,60 g/s 

Výkonnost      14,4  m3/h 

Náplň maziva     1,2 l 

Hmotnost         41 kg 

Max. provozní proud    10,1 A 

Proud nakrátko     64 A 

Jištění teploty výtlaku     vnější termostat 

Ohřev oleje      vnější 70 W 

Základní krytí      IP 21  

 
Označení :  ZH38K4E TFD 

  
ZH   pro tepelná čerpadla 

38   jmenovitý výkon BTU/h při 60 Hz 

K   násobek výkonu K = 1000 

4   verze kompresoru 

E   druh maziva E = ester  

TFD   třífázový motor 3x400/230/50 Hz 

    
Provozní rozsah: 

Graf. 4.2 – Provozní rozsah kompresoru 
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Obrázek č.4.5  – Rozměrový výkres kompresoru     

 
 
Výměník – Výparník 
  

Výměník je zařízení slouţící k přenosu tepla mezi dvěma médii, přičemţ 

musí platit druhá věta zákona termodynamiky, která říká, ţe teplo se šíří pouze 

z prostředí o vyšší teplotě do prostředí s teplotou niţší. V okruhu TČ rozlišujeme podle 

umístění dva výměníky tepla. V primárním okruhu výparník, který slouţí k předávce 

tepla z vnějšího prostředí do chladivového okruhu a na straně sekundární kondenzátor, 

který zabezpečuje předávku tepla z chladivového okruhu do topného média.  

Vzhledem k velké účinnosti a vysokým přenášeným výkonům při malých 

rozměrech, jsem zvolil deskové výměníky. Princip průtoku media deskovým výměníkem 

AlfaNova je na obrázku č. 4.6. Deskové výměníky jsou velice kompaktní, chemicky 

odolné, snáší vysoké tlaky a snadno se montují. Nevýhodou jsou větší tlakové ztráty, 

které se ovšem dají vykompenzovat pouţitím větších počtů desek, avšak na úkor ceny. 

Výměníky tvoří desky s frézovanými dráţkami, celý výměník je vyroben z nerezové oceli 

AISI 316.  

 

Pro tepelné čerpadlo pouţiji deskové výměníky firmy ALFA LAVAL. Jejich 

výpočet  jsem provedl programem Alfa select 7 od společnosti Alfa Laval. Kompletní 

přehled výsledků řešení je uveden v příloze č.3.  

 

Obrázek č.4.6 – Deskový výměník  
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Výparník 

 

Zadávací parametry :  

Chladící výkon     8,280 kW 
Kondenzační teplota    50 °C 
Vypařovací teplota               -4 °C 
Teplota (vstupní) primární okruhu   11 °C 
Teplota (výstupní) primární okruhu  5 °C 
Průtok chladiva     0,066 kg/s 
Chladivo      R407C 
Topný okruh     Antifrogen Nmin 20 % 

 

ALFA NOVA HP52 – 20H – obrázek č. 4.7 
 

Technické parametry :  

 Šířka      112 mm 

 Výška        526 mm 

Počet desek     20 ks 

Součinitel prostupu tepla k    2109 W/(m2.K) 

Hmotnost       6,5 kg  

   

Obrázek č.4.7 – Rozměrový výkres výparníku     

 
  

 

Kondenzátor 

 

Zadávací parametry :  

Tepelný výkon     11,1 kW 

Kondenzační teplota    55 °C 

Kondenzační tlak                2249 kPa 

Teplota (vstupní) sekundárního okruhu  40 °C 

Teplota (výstupní) sekundárního okruhu  50 °C 

Chladivo      R407C 

Topný okruh     Voda 
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ALFA NOVA HP27 – 30H – obrázek č. 4.8 
 

Technické parametry :  

 Šířka      112 mm 

 Výška        310 mm 

Počet desek     30 ks 

Součinitel prostupu tepla k    1030 W/(m2.K) 

Hmotnost       5,9 kg  

    

Obrázek č.4.8 – Rozměrový výkres kondenzátoru  

     

 

Sběrač  kapalného chladiva  
 
Sběrač kapalného chladiva je zásobník celého mnoţství kapalného chladiva 

v TČ ve formě tlakové nádoby. Také slouţí k odlučování bublinek a k zajištění toho, aby 

do TEV protékala pouze kapalina. Vstupní trubka, pro přívod chladiva z kondenzátoru je 

výš neţ výstupní trubka, pro odvod chladiva k dehydrátoru, která sahá aţ ke dnu. 

 

 Při volbě objemu sběrače je třeba přihlíţet k celkové hmotnosti náplně. 

Jeden litr objemu sběrače zhruba odpovídá jednomu kW výkonu. Je vhodné osadit i 

objemově větší typ, neboť při poruše systému můţe slouţit jako zásobník celého 

chladiva. Kriteriem výběru je především nejvyšší provozní tlak. 

 

Klimal FSR 9.21 2SGR7 ESA SV (16/16) – obrázek č. 4.9 

 

Technické parametry :  

 Maximální pracovní tlak     2800 kPa 

 Maximální pracovní teplota   100 °C 

 Minimální  pracovní teplota   -10 °C  

 

Sběrače Klimal vyhovují předpisům pro tlakové nádoby TUV - DIN a ČSN 690010. 
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Označení :  FSR 9.21 1SGR7 ESA SV (M16/RV16) 

  

FSR   stojaté provedení 

9   objem sběrače v litrech 

21   přibliţný průměr v cm  

1 SGR7  počet průhledítek  

ESA   elektronicky hlídač hladiny   

SV   výstup pro pojišťovací ventul 

16/16  průměr vstupního a výstupního potrubí  

 

Obrázek č.4.9 – Rozměrový výkres kapalného sběrače chladiva  

 

 Rozměry :  

 

D 219 mm 

A 342 mm  

B 194 mm 

C 145mm 

E 28 mm 

F 140 mm  

G M 12 

H 20 mm 

J  157 mm 

K  220 mm 

 

 

 
  

 

  

 
Filtrdehydrátor  
 

Filtrdehydrátor slouţí k  pohlcování škodlivin, vlhkosti, kyselých sloţek 

z okruhu chladiva a také drobných pevných částic. Je vyplněn aktivní hmotou tvořenou 

kombinací molekulárního síta a aktivního oxidu hliníku. Molekulární síta tvoří speciální 

druh materiálu, který má velmi dobrou jímavost vody nezávislou na obsahu oleje v 

chladivu. Oxid hliníku slouţí k pohlcování kyselých sloţek z chladiva.   

Na obalu je šipkou naznačen směr průtoku kapalného chladiva, ten se musí 

dodrţet. Montuje se ve svislé poloze z důvodu rovnoměrnějšího průtoku chladiva tak, 

aby přívod kapaliny byl nahoře. Je lepší pouţít objemově větší typ. 
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Zadávací parametry :  

 

Chladivo      R407C 

Olej       POE 

 Maximální pracovní tlak     4800 kPa 

 Rozměr vstupu a výstupu    Ø 16 mm 

 Výkon      11,1 kW 

  

Filtr dehydrátor Danfoss DML 165s – obrázek č. 4.10 

 

Technické parametry :  

 Maximální pracovní teplota   70 °C 

 Minimální  pracovní teplota   -40 °C  

Zachytávání částic     > 25 µm 

Molekulární síto 100 %     3 

Objem      145 cm3  

    

Obrázek č.4.10 – Rozměrový výkres filtrdehydrátoru  

 

Rozměry :  L : 158 mm , A : 110 mm, A1 = 55 mm, A2 = 55 mm, D1 = 80 mm, D2 = 76 mm. 

 
 
Elektromagnetický ventil  

  

Do kapalinového potrubí před TEV se zařazuje elektromagnetický ventil, 

který při vypnutí nebo odstavení kompresoru uzavře přívod kapalného chladiva. Ventil 

se znovu otevře aţ při spuštění kompresoru. 

 

Zadávací parametry :  

Chladivo      R407C 

Olej       POE 

 Maximální pracovní tlak     2230kPa 

 Rozměr vstupu a výstupu    Ø 16 mm 

 Výkon      11,1 kW 
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Elektromagnetický ventil Danfoss EVR 10   
 

Technické parametry :  

 Maximální pracovní teplota   105 °C 

 Minimální  pracovní teplota   -40 °C  

Minimální  pracovní diference tlaku  5 kPa  

 

Obrázek č.4.11 – Elektromagnetický ventil  

  

 

 

Průhledítko  
 

Aby mohl TEV správně pracovat, nesmí se v kapalném chladivu, které do něj 

vstupuje, vyskytovat plynové bubliny. Proto se před TEV instaluje průhledítko, obvykle 

doplněné indikací vlhkosti. Můţe být umístěno ve vodorovné i svislé části potrubí. V 

provozu jím plným průřezem teče pouze kapalina. Průhledítko umoţňuje sledovat tok 

kapaliny v potrubí. Bývá vybaveno indikátorem vlhkosti, kterou poznáme podle změny 

barvy mezikruţí.   

 

Zadávací parametry :  

Chladivo      R407C 

Olej       POE 

 Maximální pracovní tlak     2230 kPa 

 Rozměr vstupu a výstupu    Ø 16 mm 

 Výkon      11,1 kW 

 

Průhledítko Danfoss SGN S16 
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Obrázek č.4.12 – Průhledítko 

 

 

 
Termostatický expanzní ventil  

 
TEV vstřikuje do výparníku správné mnoţství kapalného chladiva tak, aby 

měl výparník optimální provozní reţim a aby byl správně plněn. Důleţitou částí TEV je 

teplotní čidlo, kterému říkáme tykavka – malá nádobka naplněná vhodným médiem, u 

kterého se při zvyšování teploty zvyšuje tlak. Tykavka se umisťuje k rovné části sacího 

potrubí těsně za výparník. Musí být dobře tepelně spojena s potrubím a nesmí ji 

ovlivňovat okolní vzduch. Nikdy se  neumisťuje na spodní stranu potrubí. Tykavku 

pouţijeme i pro tlak, kde pomocí kapiláry se tento tlak přenáší z tykavky nad membránu 

TEV. V prostoru pod membránou, roste tlak úměrně s vypařovací teplotou.  

 

Velikost trysky i náplň tykavky se volí vzhledem k poţadovanému výkonu a 

pouţitému chladivu. 

 

Zadávací parametry :  

Chladivo      R407C 

Olej       POE 

 Maximální pracovní tlak     2230 kPa 

 Rozměr vstupu a výstupu    Ø 16 mm 

 Výkon      11,1 kW 

 

Termostatický Expanzní ventil Danfoss TEZ 2 Extern  
 

Tryska  velikost 05   
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Technické parametry :  

 Maximální pracovní teplota   105 °C 

 Minimální  pracovní teplota   -40 °C  

Délka kapiláry     1,5m 

Vyrovnání tlaku      Externí 

 
Obrázek č.4.13 – Termostatický expanzní ventil  

 

 
  

Presostat 
 

Presostat je nastavitelný tlakový spínač, který rozdělujeme podle pouţití na 

sací a výtlačný. Presostaty mívají nastavitelnou hysterezi, coţ je rozdíl mezi tlakem 

vypnutí a zapnutí. Jištění zahrnuje hlídání maximálního provozního tlaku na sací a 

výtlačné straně kompresoru, ochranu při úniku chladiva a  tlaková omezení.  

 

Presostat  pro vysoký tlak se aktivuje v případě, kdy nedochází k odvodu 

tepla z kondenzátoru. K tomuto stavu dochází například při poruše oběhového čerpadla 

na sekundární straně.   

 

Presostat pro nízký tlak jistí okruh proti poklesu sacího tlaku před 

kompresorem při  poruchovému stavu. Příčinou můţe být přerušení oběhu v primárním 

okruhu, které zapříčiní pokles teploty a tlaku ve výparníku.  
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Zadávací parametry :  

Vypařovací tlak      2230 kPa 

Kondenzační tlak      410,2 kPa 

Nízkotlaký presostat -  Danfoss RT 200L 
Vysokotlaký presovat - Danfoss RT 117L 
  

Technické parametry :  

 Maximální okolní teplota    70 °C 

 Minimální okolní teplota    -50 °C  

 Rozsah regulace RT 200L   0,2 – 6 bar  

 Přesnost regulace RT 200L   0,25 bar 

 Rozsah regulace RT 117L   10 – 30 bar 

 Přesnost regulace RT 117L   1 bar 

  
Regulátory tlaku RT jsou vybaveny tlakově řízeným jednopólovým přepínacím 

kontaktem, jehoţ poloha závisí na tlaku ve vstupní přípojce a nastavené hodnotě 

převodu. Regulátory tlaku řady RT jsou určeny pro všeobecné pouţití v aplikacích 

průmyslového a lodního chlazení. 

  
Obrázek č.4.14 – Presostat RT 200L 

  

 
Rozdělovač a sběrač primárního okruhu  

Rozdělovače G-TERM 5000 pro průtoky větší neţ 500 litrů za 

hodinu. Vyznačují se nízkými tlakovými ztrátami, dokonalou izolací, odolností proti 

korozi a opotřebení. Vyuţití nacházejí především u podlahového vytápění průmyslových 

hal, při vyuţití nízkopotenciálního tepla - zemní kolektory a vrty pro tepelná čerpadla. 

Rozdělovač se sestaví z jednotlivých komponentů přímo na místě pouţití, celá montáţ 

netrvá déle neţ 5 minut. Vyroben z plastu, díky komorové konstrukci se vzduchovými 

mezerami je jiţ z výroby tepelně izolován. 

Technické parametry :  

 

Obsahuje regulační prvky (uzavírací ventil,průtokoměr, teploměr).  

Teplotní rozsah pouţití -20 aţ +90° C. 

http://www.hennlich.cz/glosar/definition/tepelne-cerpadlo.html?tx_a21glossary%5Blayout%5D=shadowbox&cHash=79ec4fb8e7
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Segmenty lze otočit o 90°. 

Nízké tlakové ztráty. 

  

Obrázek č.4.15 – Rozdělovač G-Term 5000 

 

 

 
 
Oběhová čerpadla  

 

Objemový průtok čerpadla určím dle vzorce č. 19,  topná soustava bude 

osazena 2 oběhovými čerpadly. Jedno na primární straně -  hlubinný vrt ), druhé na 

sekundární straně (topný okruh).  

 










pct

Q
V          (m3∙h-1)       [19] 

kde :  

Q potřebný topný / chladící výkon čerpadla    (W) 

τ      časová jednotka – hodina      (s) 

ρ       hustota media        (kg/m3) 

cp
 měrná tepelná kapacita media     (J/kg.K ) 

Δt teplotní spád        (°C)  
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Pro sekundární okruh – voda :  

 

 
1-3 hm96,0

18,99241804555

360011000





V   

 

Pro primární okruh nelze provést výpočet vzhledem k nedostupnosti potřebných údajů 

nemrznoucí kapaliny Antifrogen N. Po konzultaci s dodavateli TČ, dle jejich zkušeností, 

mnou navrţené oběhové čerpadlo se jeví plně dostačující.  

 

Wilo Star RS 30/2 230V – obrázek č.4.16 

 

Bezúdrţbové, cirkulační čerpadlo pro montáţ do potrubí s manuálním          

3 –stupňovým přepínáním otáček. Motor je odolný vůči blokovacímu proudu, není tedy 

zapotřebí ochrana motoru. 

  

  . Technické parametry :  

 

Maximální provozní tlak     10 bar 

Maximální provozní teplota   110 °C 

Minimální provozní teplota   -10 °C 

Maximální výtlak     2,6 m 

Maximální průtok     2,5 m3/hod 

Jmenovitý výkon motoru    70 W 

Maximální příkon      45 W 

Hmotnost      2,2 kg 

 

 

Obrázek č.4.16 – Oběhové čerpadlo a jeho pracovní oblast  
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 4.6 Zdroj nízkopotenciálního tepla   

Výkres číslo : PR – TC – 05  
 

[6,15,17,20] 

 
Ze země lze teplo odebírat buď z povrchové vrstvy plošným –horizontálním 

kolektorem obr. č.4.17a, nebo z hloubky svislými zemními vrty obrázek č. 4.17b. V obou 

případech je do země uloţen výměník z plastových trubek, v němţ cirkuluje nemrznoucí 

směs. Aby došlo k přestupu tepla, musí teplota směsi dosahovat podnulových teplot.   

Teplo získané ve výměníku tepla (kolektoru,vrt) se převádí cirkulačním okruhem do 

výparníku TČ pomocí teplonosné kapaliny. Pouţívaná kapalina se ve výparníku TČ 

ochlazuje a ve výměníku znova ohřívá. 

Obě varianty zdroje NPT jsou provozně rovnocenné,  a tak při konečném 

výběru bude záviset na investičních moţnostech a okolnostech ohledně zabrané plochy 

zahrady, na které nebude moţno v budoucnu postavit ţádný objekt.  

 

Základní poţadavky na zdroj tepla : 

 Dostupnost zdroje 

 Vydatnost zdroje  

 Co nejvyšší teplota 

 

Obrázek č.4.17 – Zdroj nízkopotenciálního tepla   

 

a) země-voda (kolektor) 
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 b) země-voda (vrt)     

 
      
 

Podpovrchové teplo země pro čerpadla: země – voda 

 

Odvod tepla ze země je vţdy spojen s vychlazováním masivu kolem 

kolektoru, takţe teplota v bezprostředním okolí kolektoru (kterou je určována i teplota 

teplonosné kapaliny a NPT) je vţdy výrazně niţší neţ teplota nedotčeného masivu. 

Klesá aţ do záporných hodnot a tím dochází i k promrzání masivu v okolí kolektoru. 

Velmi záleţí na dimenzování vrtu, aby masiv v jeho okolí měl dostatek času na 

regeneraci. Přes léto regeneruje přestupem tepla z okolních vrstev zeminy,slunečním 

zářením. 

Na 1 kW výkonu TČ je potřeba 12 aţ 18 m hloubky vrtu podle geografických 

podmínek.  

Geotermální vertikální sondy mají velkou nevýhodu v pořizovací ceně, která 

je několikanásobně vyšší neţ u plošných kolektorů. Naopak přednosti spočívají 

v absolutní nezávislosti na počasí, skoro konstantní teplotou okolí sondy.   
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Princip funkce vrtů pro tepelné čerpadlo  

 

Vrty pro tepelná čerpadla představují tzv. uzavřený systém výměny 

tepla mezi horninami a vlastním tepelným čerpadlem – systém země / voda. Tento 

uzavřený systém se vyznačuje tím, ţe do kaţdého vrtu je po jeho odvrtání zapuštěn vůči 

horninovému prostředí hermetický kolektor. Tento kolektor se skládá z jednoho resp. 

dvou svislých izolovaných okruhů, vytvořených z vysokohustotních polyetylenových 

trubek, hermeticky spojených v nejniţším bodě speciální polyetylenovou paticí pomocí 

odporového svaření – představuje vlastně U-trubici. Při vrtání je pouţívaná manipulační 

ocelová paţnicová kolona, která slouţí pro dočasné zajištění stability úvodní části vrtu. 

Převáţná část vrtu je zpravidla realizována bez dalšího paţení. Po realizaci vrtu do 

projektované hloubky je do vrtu zapuštěn výše popsaný kolektor.  

 

Kolektor je po zapuštění do vrtu naplněn ekologicky nezavadnou nemrznoucí 

směsí – Antifrogen N. Při chodu tepelného čerpadla tato nemrznoucí směs cirkuluje 

v systému tepelné čerpadlo – kolektor a odebírá hornině zemské teplo – tzn. ţe vůbec 

nepřichází do styku s horninovým prostředím, protoţe kolektor je hermetický a přestup 

tepla z hornin do kolektoru se děje a základě mechanismu vedení tepla v pevném 

prostředí. Nejdůleţitějším horninovým parametrem je tepelná vodivost provrtaných 

hornin. Při chodu uzavřeného systému země/voda není vůbec čerpaná podzemní voda.   

 

Kaţdý vrt je po zapuštění kolektoru, vyplněn vzestupnou beztlakovou 

injektáţí od paty po ústí vrtu cemento-bentonitovou směsí, která plní tři základní funkce :  

 Zlepšuje přestup tepla ze stěn vrtu do kolektoru. 

 Injektáţní směs po utuhnutí představuje nepropustný plastický gel. Vrt 

je po celé délce tamponován, a tím nemůţe dojít k přetoku podzemní 

vody z jedné vrstvy do druhé.  

 Zajišťuje stabilitu vrtu proti vyjíţdění hornin a tím ochranu kolektoru.  

 

Hermetičnost kolektoru kaţdého vrtu je ověřována tlakovou těsnostní 

zkouškou kolektoru,která probíhá po injektáţi vrtu za přítomnosti objednatele. Průběh a 

výsledek této zkoušky je pro kaţdý vrt dokumentován. Konečný stav realizace a 

vystrojení hloubkového vrtu pro tepelné čerpadlo je ten, ţe z ústí kaţdého vrtu jsou 

vyvedeny kolektory cca 1 m  nad úroveň terénu. 

 

V časové návaznosti na vrtné práce tj. bez zbytečných průtahů jsou 

provedeny výkopy o hloubce 0,9 – 1,2 m , do kterých jsou uloţeny vývody z jednotlivých 

okruhů kolektoru a propojeny s tepelným čerpadlem v objektu. Toto napojení vrtů na 

tepelné čerpadlo se řeší v rámci projektu instalace. Konečný výsledek je ten, ţe ústí vrtů 

nemají ţádná záhlaví, jsou zasypány zeminou – místo vrtů je uvedeno do původního 

stavu.  
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4.6.1 Dimenzování primárního okruhu pro tepelné čerpadlo – vrt    

Primárním zdrojem tepla pro TČ bude hlubinný vrt. Vyuţitelné mnoţství tepla 

a tím také potřebná velikost plochy závisí na termofyzikálních vlastnostech půdy a její 

schopnosti regenerace.  

Při zjednodušeném dimenzování vrtů se vychází pouze z chladícího výkonu 

tepelného čerpadla a z teoretického zisku vrtu. Většinou lze v ČR uvaţovat s ,,normální 

horninou ´´. Tuto skutečnost jsem konzultoval s odborníky z firmy GreenGas, kteří mají 

s problematikou potřebné zkušenosti.  

 

Chladící výkon je vypočten pomocí programu EES má hodnotu QCH = 8,28 

kW a dále uvaţované parametry horniny dle typu podloţí a moţných 2600 provozních 

hodin. Normální pevná hornina nebo vodou nasycený sediment, ve sloţení jíl, vápenec, 

pískovec a vyvřeliny.   λ = 1,5 ÷ 3,0 W/m.K , qE = 50 ÷ 60 W/ m.  

 

Hloubka potřebná pro odebírající výkon se určí pomocí vztahu :  

E

K
E

q

Q
F



                                   (m)             [20] 



Q K    chladící výkon        (W) 

qE      odebíraný výkon půdy  (W·m-1) 

 

50

8280




E

K
E

q

Q
F   =  165,6 m 

 

Vypočtena hloubka vrtu 165,6m. Do celkové hloubky vrtu nezapočítáváme 

prvních 10m, jelikoţ do této hloubky se ještě projevuje kolísání teplot, způsobené 

kolísáním teplot venkovního vzduchu.  

4.6.2 Realizace primárního okruhu pro tepelné čerpadlo – vrt  

Geotermální vrt musí být zhotoven správně a z materiálů k tomu určených, 

celé dílo musí splňovat evropské normy a předpisy.  Realizace vrtů probíhá v několika 

fázích :  

 Zadání – podklady, dimenzování 

 Vodohospodářský projekt, hydrogeologický posudek, technický 

projekt 

 Projednání na úřadech 

 Realizace vrtu 

 Dokumentace skutečného provedení, kolaudace 
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 Při výpočtu hloubky vrtu jsem se dostal na konečnou hodnotu 165,5m. 

Tuto hloubku vrtu jsem nucen, jak z konstrukčního hlediska, tak dle vyjádření stavebního 

úřadu – hydrologa, rozdělit na dva vrty po 93m. Hloubka vrtu nesmí přesáhnout 100 m 

z důvodu narušení spodních vod.  

 

Počet vrtů :    2  

Délka vrtů :    93 m  

Průměr kolektorů :   32 mm  

Hloubka paţení :   30 m  

Směr a úklon vrtů :   - 90 ° 

Náplň :     Antifrogen N , 180 l  

Materiál kolektoru :   PE-100 RC Strong, PN 1,6 MPa 

 

 Pro daný typ podloţí je nejvhodnější pouţít technologii vrtání s výplachem, 

kdy je vrtné kladivo poháněno tlakem vody a dalších příměsí. Ta pak vynáší materiál 

z odvrtaného otvoru i v případech silného zvětrání podloţí nebo při nestabilní stěně vrtu.  

 
Nemrznoucí kapalina  Antifrogen N ( Etylenglykol)      

 
Antifrogen  je nemrznoucí kapalina, která byla speciálně vyvinuta pro pouţití 

v chladících a klimatizačních zařízeních. Obsahuje inhibitory koroze, které brání  korozi  

ocelových a hliníkových  povrchů a  přenosu iontů mědi , ke kterému dochází v 

okamţiku, kdy  se nachází v  jednom  vodním okruhu díly z mědi a oceli. Antifrogen je z 

výroby dodáván v koncentraci cca 99% a poţadované odolnosti proti zamrzání se 

dosahuje naředěním čistého Antifrogenu pitnou vodou.  Pokud je v některých oblastech   

pitná voda vysoce chlorovaná, pouţije se  pro naředění Antifrogenu  voda destilovaná   

nebo převařená pitná voda.   

 

Antifrogen N je  světle ţlutá, čirá kapalina  obsahující etylenglykol.  Je 

termicky stabilní aţ do teploty 198°C,  a proto je vhodná k pouţití v systémech 

ústředního topení  nebo jako nemrznoucí kapalina  do vodou chlazených  kondenzátorů  

a pro nepřímý ohřev TUV. V provozu nesmí nikdy klesnout koncentrace  Antifrogenu N 

pod hranici 20% objemu (tj. teplota zamrznutí –10°C). 

4.6.3 Geologický profil  Konstrukce  Vystrojení vrtu 

 

Předpokládaný geologický profil  

 

Hloubka 0,00 – 6,50 m  - Kvartérní pokryv : Jílovitovitohlinité sedimenty 

s úlomky hornin, konzistence tuhé.  
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Hloubka 6,50 – 93,0 m  - Předkvartérní podloţí : Jíly a vápnité jílovce, 

břidličnaté (s pelosiderity), příkrovové stavby s ojedinělými lávkami pískovců s moţností 

zvodnění. Sedimenty jsou nepravidelně prostoupeny vyvřelinami oderské pánve – 

formace.  

 

Lokalitě je blízká tektonická linie příkrovové stavby. Úklon vrstev od  

25 ° do 45° . Moţné problémy při případném svíraní jílů nebo vyjíţdění břidličnatých 

jílovců lze očekávat v kombinaci s tektonickou linií.  

 

Konstrukce vrtů  

Počáteční průměr vrtu :   152 mm do hloubky cca 30 m  

Konečný průměr vrtu :   120 mm v intervalu cca 95 m  

 

V počátečním intervalu 0 – 30 m bude vrtáno pomocí dvojité rotační hlavy 

s průběţným propaţováním vrtu, které zajistí bezproblémovou a rychlou realizaci tohoto 

úseku vrtu v nezpevněných sedimentech, resp. zvětralinovém plášti skalních hornin. 

Úsek vrtů od cca 30m do konečné hloubky bude prováděn bez dalšího paţení.  

 

Zařízení na ústí vrtů 

Na ústí kaţdého vrtu bude po celou dobu vrtání instalován preventr – 

mechanická těsnící hlava, která slouţí pro řízený odvod vrtné drti do vodotěsných 

kontejneru.    

 

Vystrojení  

Do kaţdého vrtu bude zapuštěn PE-kolektor tvaru U z 4 ks trubek ø 32mm 

ukončený speciální spojovací paticí současně s kolonou injektáţích trubek, a to aţ na 

počvu vrtu. Tento výrobek je certifikován v souladu s certifikačním systémem TUV SUD 

Czech.  

Po zapuštění injektáţní kolony budou PE-kolektory naplněny čistou vodou, 

aby nedošlo k jejich vyplavení z vrtu při následné vzestupné injektáţi vrtu cemento-

bentonitovou směsí. Dále bude následovat vzestupná beztlaková injektáţ kaţdého 

stvolu vrtu cemento-bentonitovou směsí od konečné hloubky aţ po povrch terénu. Tímto 

opatřením se sníţí hodnota odporu přestupu tepla z hornin do PE-kolektoru a zároveň 

se vyloučí moţnost jeho případného poškození.  

Po ukončení vystrojovacích prací kaţdého vrtu bude provedena tlaková 

těsnostní zkouška kaţdého okruhu PE-kolektoru. Tato zkouška bude protokolárně 

doloţena.   
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5. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ 

[15,23,24,26] 

 

 Veškeré odhady návratnosti investice a její ziskovosti jsou závislé na cenách 

energie na trhu. Za současné situace je vysoký předpoklad, ţe ceny energií dál porostou 

a tím se bude sniţovat doba návratnosti a prodluţovat doba ziskovosti tepelného 

čerpadla.   

5.1 Investiční náklady   

Plynový kotel - VIESSMANN VITOPEND 100-W 
  

Kotel         22 670 Kč  

Komínové práce       13 450 Kč  

Instalační materiál           8 300 Kč  

Celkem        44 420 Kč  

 

Tepelné čerpadlo   

 

Kompresor Copeland Scroll ZH38K4E TFD    34 292 Kč  

Výparník ALFA NOVA HP52–20H      40 284 Kč  

Kondenzátor ALFA NOVA HP27–30H      29 529 Kč  

Sběrač chladiva Klimal FSR 9.21 2SGR7 SV (16/16)    6 692 Kč  

Filtr dehydrátor Danfoss DML 165s              586 Kč 

Elektromagnetický ventil Danfoss EVR 10           3892 Kč 

Průhledítko Danfoss SGN S16          816 Kč 

Termostatický Expanzní ventil Danfoss TEZ 2 Extern    1 206 Kč 

Tryska  velikost 05        406 Kč 

Nízkotlaký presostat -  Danfoss RT 200L   8 420 Kč 

Vysokotlaký presovat - Danfoss RT 117L   9 924 Kč 

Rozdělovače G-TERM 5000   2x   10 930 Kč 

Wilo Star RS 30/2 230V                                                   2x     2 430 Kč 

Cu potrubí Ø 10 mm – 3 m   261 Kč  

Cu potrubí Ø 16 mm – 8,5 m     1 266 Kč 

Cu potrubí Ø 22 mm – 2 m        398 Kč 

Cu potrubí Ø 10 mm – koleno 4 ks       245 Kč 



 46 

Cu potrubí Ø 16 mm – koleno 9 ks       895 Kč 

Cu potrubí Ø 22 mm – koleno 3 ks       421 Kč 

Chladivo R 407c, celkové mnoţství při instalaci                                  334 Kč/kg  

Antifrogen N – 198 kg   28 274 Kč 

Ocelový rám - svařenec    4 512 Kč 

Krycí plechy – komaxitovány 4 ks    4 900 Kč 

Ostatní spojovací materiál    2 030 Kč 

Pájka – Degussa 3303U    1 230 Kč 

Řídící systém + kabeláţ   18 890 Kč 

Hlubinný vrt 167m        147 440 Kč 

Zásobník TUV – ACV HL E 170  19 490 Kč 

Potrubí + izolace    6 360 Kč 

Celkem        399 713 Kč  

 

5.2 Provozní náklady   

Celková roční energetická bilance objektu  

  

  Tepelná ztráta objektu      12,2     kW 

 Roční potřeba energie na vytápění     30 493 kWh  

 Roční spotřeba energie na TUV 45°C   4 916  kWh 

 Příkon kompresoru      7 353  kWh 

 Ostatní spotřeba elektrické energie - 2010   2 484  kWh 

 Topný systém       Radiátorový 55/45°C  

 

Energetická bilance pro provoz tepelného čerpadla je vypočtena 

z konkrétních klimatických podmínek lokality během jednoho roku. Tento výpočet jsem 

provedl pomocí programu Excel.  

 

Provozní náklady s vyuţitím plynového kotle   

Pro porovnání obou zdrojů tepelné energie posuzuji potřebu tepla dle 

výpočtu modelového roku klimatických podmínek pro danou oblast. Ceny jednotlivých 

energií dle tarifu platných pro toto období společností ČEZ a RWE-SMP. Uvedené ceny 

jsou s DPH.  

 

Spotřeba zemního plynu   2 905 m3 

Spotřeba elektrické energie  2 484 kWh 
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Tabulka č.5.1. – Celkové roční provozní náklady   

Energie Spotřeba Jednotka 
Jednotková 

cena Kč 
Celková cena 

Zemní plyn – 2 272m3 30 442 kWh 1,18 35 921 Kč 

Zemní plyn – stála platba 12 x měs 297,8   3 573 Kč 

Celkově    39 494 Kč 

Elektrická energie D 02d 2 484 kWh 4,65 11 550 Kč 

Stálý plat - 3 x 25 A 12 měs 115,20 1 382 Kč 

Celkově    12 932 Kč 

 

Celkové provozní náklady                                                                                  52 426 Kč 

 
  

Provozní náklady s vyuţitím tepelného čerpadla    

Je třeba  zdůraznit, ţe při provozu TČ  je uplatněn zvýhodněný tarif elektrické 

energie D56d pro celý objekt včetně všech jeho elektrických spotřebičů.  

Tarif je rozdělen na nízký tarif trvající 22 hodin a vysoký tarif trvající 2 hodiny 

denně. Doba platnosti NT je řízena prostřednictvím hromadného dálkového ovládání. 

Podmínkou uţití produktu je řádná instalace a uţívání systému vytápění s tepelným 

čerpadlem, jehoţ výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Musí být 

zajištěno technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti VT. 

 

Do výpočtu potřebné energie jsem zahrnul koeficient provozu 22hodin denně, 

tedy tepelné čerpadlo a dohřev TUV se provozu pouze po tuto dobu, tarif D 56d. 

 
Tabulka č.5.2. – Celkové roční provozní náklady   

 Energie Spotřeba Jednotka 
Jednotková 

cena Kč 
Celková 

cena 

NT – příkon kompresoru 7352 kWh 2,41 17 718 Kč 

NT – ohřev TUV EK 1614,9 kWh 2,41 3 892 Kč 

Bivalentní zdroj PK – 573 m3 
51,2 kWh 1,84 95 Kč 

NT – ostatní spotřebiče 2 358 kWh 2,41 5 682 Kč 

VT – ostatní spotřebiče 126 kWh 2,91 367 Kč 

Zemní plyn – stála platba 12 měs 68 816 Kč 

Stálý plat - 3 x 25 A 12 měs 360 4 320 Kč 

 

Celkové provozní náklady                                                                                  32 890 Kč 



 48 

5.3 Zhodnocení investice  a provozu  

Z investičních nákladů vyplývá, ţe pořízení kotle na zemní plyn je levnější. 

Zatímco provozní náklady vychází ekonomičtěji u TČ, oba topné systému pracují se 

stejnými provozními teplotami topné vody a TUV. Jednoznačně nelze říct, ţe nahrazovat 

stávající systém tepelným čerpadlem, je ekonomicky nevýhodné. Dostáváme se do 

oblasti návratnosti na hranici ţivotností jednotlivých dílů. Srovnání všech dílčích nákladů 

je zobrazeno v graf č. 5.1. 

 

Je třeba brát v úvahu, ţe mnou navrhovaný systém se skládá převáţně z dílů 

fa. Danfoss, která patří mezi nejkvalitnější, ale taky nejdraţší na trhu. Kapacitně je 

systém projektován tak,  aby pokrýval celoročně potřebu tepla s tím úměrně souvisí 

výkonnost a cenová kategorie jednotlivých součástí. Velkou měrou se na ceně podílí 

hlubinný vrt, při volbě plošného kolektoru by byly náklady o 100 tis. Kč niţší.  

 

V tomto případě nelze počítat se získáním dotace prostřednictvím programu 

Zelená úspora vzhledem ke skutečnosti, ţe nenahrazujeme zdroj na tuhá paliva. 

Porovnávat tepelné čerpadlo s kotlem na zemní plyn by mělo větší význam u 

novostavby, kde bychom museli zahrnout do nákladů plynovou přípojku. Při porovnání 

počátečních investic bychom dosáhli návratnosti do 10 let bezporuchového provozu. 

Proto můţeme jednoznačně říct, ţe tepelné čerpadlo je ekonomicky nejvýhodnější 

instalovat do novostavby.   

 

Porovnání provozních nákladů  

 
Do provozních nákladů jsou započteny výdaje za energie a stále platby, 

cena tepelné energie získané zdrojem :  

  

 

R

celp

Kč
Q

N
Q

,
          (Kč.kWh-1)  [21] 

kde :  

Np,cel    roční provozní náklady     (Kč) 

QR     roční potřeba energie      (kWh) 
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Roční provozní náklady tepelného čerpadla   

 

Tepelná energie dodána TČ 30 442  kWh 

Energie na ohřev TUV    1 614  kWh 

 

Platba za elektrickou energie 21 610  Kč 

Stála platba        4  320  Kč 

  

185,0
30442

25930  kWhKčQKč
 

 

Pokud bychom tuto bilanci přepočetli na Kč/GJ tepla, musíme brát v úvahu 

dvě rozdílné mnoţství energie. Za prvé, kdyţ nakupujeme ze sítě a poté energii 

dodanou tepelným čerpadlem.  

 

Potřebná elektrická energie pro výrobu tepla TČ   8 966 kWh 

Přepočet na kWh na GJ         32,3 GJ  

Celková platba ze elektrickou energii    25 930 Kč 

Cena za GJ tepla        802,8 Kč / GJ 

 

Energie dodaná TČ a BZ    30 442 kWh 

Přepočet na kWh na GJ       109,6 GJ  

Celková platba za dodanou energii    26 699 Kč 

Cena za GJ tepla        243,6 Kč / GJ 

 

 

Roční provozní náklady plynového kotle    

 

Spotřeba zemního plynu 30 442  kWh 

 

Platba za zemní plyn 35 921  Kč 

Stála platba        3  573  Kč 

 

129,1
30442

39494  kWhKčQKč
 

 

V případě vytápění plynovým kotlem bude přepočet pouze jeden.  

 

Potřebné mnoţství plynu 2905 m3      30 442 kWh 

Přepočet na kWh na GJ      109,6  GJ  

Celková platba ze elektrickou energii    39 494 Kč 

Cena za GJ tepla        360,3 Kč / GJ 
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Graf č.5.1. – Ekonomické zhodnocení  

   

 

Graf č.5.2 zobrazuje dobu návratnosti jednotlivých variant. Jsou zde uvedeny 

moţnosti s ročním růstem ceny energií o 5 %. Tyto hodnoty jsem stanovil dle vývoje 

posledních 10-ti let z údajů českého statistického úřadu. Uvádím i variantu bez ročního 

nárůstu cen, která se dá chápat i jako stejnoměrný nárůst cen plynu a elektrické energie.  

Doba návratnosti tepelného čerpadla je vţdy brána jako srovnání k variantě 

s největšími provozními náklady. Z grafu. 5.2 je patrno doba návratnosti při takto 

nastaveném zvyšování cen je po 13 letech provozu. Přehled vývoje provozních nákladů je 

uveden v tabulce č.5.3.  

 

Tabulka č.5.3 – Doba návratnosti investice  

 Tepelné čerpadlo Plynový kotel 

Investiční náklady  399 713 Kč 44 655 Kč 

 Roční provozní 
náklady (Kč) 

Celkové náklady 
od pořízení (Kč) 

Roční provozní 
náklady (Kč) 

Celkové náklady 
od pořízení (Kč) 

Doba provozu ( rok ) 

((rok(rok) 
 

1 32 890 432 603 52 426 97 081 

3 36 261 503 399 57 965 210 172 

5 39 978 581 451 64 089 335 211 

7 44 076 667 504 70 860 473 461 

9 48 594 762 377 78 347 626 317 

11 53 574 866 974 86 624 795 323 

13 59 066 982 293 95 776 982 185 

15 65 120 1 109 432 105 895 1 188 789 

17 71 795 1 249 603 117 083 1 417 221 

19 79 154 1 404 141 129 453 1 669 788 

20 83 111 1 487 252 136 120 1 805 907 
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   Graf č.5.2  – Doba návratnosti investic 

 

 

6. ENVIRONMENTÁLNÍ SROVNÁNÍ       

[21]  

Při posuzování environmentálního přínosu uţití TČ je nutné se řídit pokyny 

Fondu pro vyhodnocení navrhovaného opatření z hlediska ochrany ţivotního prostředí.  

Při výpočtu ekologických přínosů zohlednit pouze přínosy, jeţ jsou přímo vyvolány 

opatřením, na které se vztahuje podpora z Fondu. Počítat s globálními efekty nikoliv s 

efekty pouze v místě realizace.  

  

Porovnávám produkci emisí pro vypočtenou roční spotřebu tepla a TUV 

stávajícího zdroje topného systému a při pouţití tepelného čerpadla.  

Při výpočtu mnoţství znečišťujících látek budu uţívat hodnoty emisních 

faktorů, kterou jsou součástí vyhlášky č. 425/2004 Sb., u kotle na zemní plyn vybírám 

hodnoty platné pro zdroje do 0,2 MW výkonu.  
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Tabulka č.6.1 – Emisní faktory  

Zdroj emisí TZL SO2 NOX CO VOC CO2 

Elektrická 
energie  

(kg·GJ-1) 

0,02591 0,489376 0,415698 0,0393 0,03086 325 

Zemní plyn  

(kg·10-6m3) 
20 9,6 1600 320 64 

200 

(kg·MWh-1) 

 

Spotřeba zemního plynu    30 442 kWh = 2 904 m3  

Spotřeba elektrické energie TČ  8 967 kWh = 32,4 GJ  

 

Tabulka č.6.2 – Mnoţství znečišťující látky vypouštěné ze zdroje kg.rok-1 

Zdroj tepelné 
energie  

TZL SO2 NOX CO VOC CO2 

Tepelné čerpadlo 0,839 15,85 13,47 1,27 1,0 10 530 

Zemní plyn
 

0,0581 0,028 4,648 0,929 0,186 6088,4 

Rozdíl
 

0,781 15,827 8,82 0,348 0,814 4441,6 

 

Tabulka č.6.2. udává hodnoty znečištění jednotlivými látkami za celý rok. 

Tepelný čerpadlem se rozumí mnoţství látek poměrově vypouštěné tepelnou 

elektrárnou při výrobě potřebné elektrické energie. Zemní plyn udává hodnoty 

vypouštěné při spalování zemního plynu. V řádku rozdíl jsou hodnoty, které ukazují o 

kolik kilogramů více se vypustí při pouţívaní tepelného čerpadla oproti spalování 

zemního plynu. Pouţití tepelného čerpadla pro vytápění není environmentálním 

přínosem z hlediska sniţování výskytu emisí.    
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7. ŢIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ A BOZP BĚHEM ZHOTOVENÍ  VRTŮ  

[5,20] 

 

Opatření k zabezpečení poţadavků na ochranu ţivotního prostředí  

Vrty budou vytyčeny tak, aby nedocházelo k poškození dřevin při pojezdu a 

manipulaci techniky v lokalitě zhotovení.   

Vrtná drť s výplachem bude řízeně odváděna hadicemi do vodotěsného 

kontejneru, a tím se zamezí jejímu případnému rozstřiku po okolí vrtů. Klasifikace 

vrtného odpadu : zemina a kamení – katalogové číslo 170504.  

Kaţdý vrt je injektován vzestupně od počvy vrtu aţ po ústí injektáţní směsí, 

která je nepropustná, a tím je zabráněno případné kříţové kontaminaci zvodněných 

vrstev.  

Materiál kolektorů–vysokohustotní polyetylén PE-100 RC Strong, 1,6 MPa – 

je zcela inertní vůči podzemní vodě a horninám. Injektáţní směs bude připravena 

z přírodního jílu–bentonitu s přídavkem cementu, a proto lze zcela vyloučit kontaminaci 

podzemní vody a horninového prostředí.  

Případné úkapy hydraulického oleje z vrtné soustavy budou zachycovány 

sorbčními rohoţemi umístěnými pod podvozkem vrtné soustavy a kompresoru. Tyto 

oleje budou zlikvidovány v rámci odpadového hospodářství zhotovitele.  

 

Bezpečnost práce a provozu 

Vrtné práce budou realizovány dle Vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. 

Tyto práce musí být ohlášeny minimálně 8 dní předem na příslušný OBÚ na základě 

obdrţeného písemného souhlasného stanoviska příslušného stavebního úřadu resp. 

poţadavku řešitele geologických prací. Před zahájením vrtných prací se uskuteční 

protokolární přejímka vrtného pracoviště od objednavatele vrtných prací včetně vytyčení 

ochranných pásem pozemních i nadzemních sítí. V případech, kdy vrtná technika a 

příslušenství zasahuje na komunikaci, je objednatel povinen zajistit povolení příslušného 

úřadu.  

Jedná se o vrty, u kterých není předpokládán výskyt hořlavého zemního 

plynu ani podzemních vod s tlakem vyšším jak hydrostatickým.  

Vzhledem k charakteru vrtacích prací a souběţných pomocných operací se 

BOZP řídí platnou legislativou ČR a vnitřními předpisy zhotovitele.  
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8. ZÁVĚR  

Předmětem této práce bylo vypracovat projekt systému vytápění a přípravy 

teplé vody v rodinném domě. Součástí této práce je výkresová dokumentace sestavy 

tepelného čerpadla, projektu vrtu, topné soustavy a půdorys rodinného domu. Vlastnosti 

a chování tepelného čerpadla jsem popsal pomocí programů EES, Excel a Alfa 

Selection 7.      

 

 Objekt prošel v nedávné době rekonstrukcí, z toho hlediska je na svém 

energetickém minimu. Další investice do zateplení by nepřinesly větší úsporu 

v provozních nákladech. Jediné doporučení do budoucnosti bych viděl ve vybudovaní 

systému podlahového výtápění. Soustava podlahového vytápění by určitě přispěla 

k niţší energetické náročnosti objektu a tomu, úměrně niţším provozním parametrům 

tepelného čerpadla. Mnou projektovaný systém tepelného čerpadla splňuje všeobecnou 

potřebu na nízké provozní náklady a zaručuje dostatečný komfort pro obyvatele, je zcela 

automatický. 

V oblasti ekonomického zhodnocení tepelného čerpadla musíme brát na 

zřetel vývoj cen energií. Tento se bohuţel jen obtíţně přesně odhadne. V tomto projektu 

je návratnost investice na hranici ţivotnosti jednotlivých součástí tepelného čerpadla. 

Vypočtená návratnost investice vůči instalovanému plynovému kotli by tedy byla 13 let. 

O to zajímavější je rozpočet na jednotky energií, ať uţ vůči sobě nebo současným 

cenám ostatních paliv.  

V kapitole environmentálního srovnání je třeba si uvědomit, ţe hodnoty emisí 

znečišťující ovzduší jsou závislé na sloţení elektráren v České republice. Pokud by toto 

sloţení bylo čistě z vodních, slunečních a jaderných elektráren, produkce by byla takřka 

nulová.   

Svou diplomovou práci jsem zaloţil na modelovém výpočtu klimatických 

podmínek, od kterých se odvíjí tepelná ztráta objektu, výkon tepelného čerpadla, 

investiční náklady a v provozní náklady. Při celkovém zhodnocení mnou navrţeného 

čerpadla tak mohu konstatovat ţe tato investice je určitě přínosem pro majitele 

novostaveb, kde se nenahrazuje stávající zdroj tepla. V praxi potom záleţí na motivaci 

jednotlivých majitelů objektů.  
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Příloha č.1 – VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU  

 

P 1.1  Součinitelé tepelné vodivosti, materiály stěn a součinitelé prostupu    

            tepla 

Tabulka č.P1.1 - Součinitelé vodivosti jednotlivých materiálu  

Materiál 
Součinitel tepelné 

vodivosti λ (W·m-1·K-1) 

Tloušťka vrstvy 

(m) 

Beton 1,43 0,08 

Cihla pálená 0,73 0,35 

Dämmschutzschicht 855 0,1 0,05 

Dlaţba 1,05 0,01 

Dřevo 0,62 0,02 

Hydroizolace 0,16 0,0005 

Knauf Lasic 040 0,04 0,2 

Nivelační hmota 0,84 0,02 

Sádrokarton 0,22 0,0125 

Škvára 0,27 0,27 

Teraso 3,1 0,02 

Vnitřní omítka 0,99 0,02 

Vorspritz 610 0,54 0,025 

Vzduch 0,0252 0,25 

Wärmedämmputz 850 0,39 0,01 

Ytong 0,12 0,1 

Ţelezobeton 1,43 0,18 

 

P1.2  -  Výpočet dle ČSN 06 02 10, Tepelné ztráty místností 

 

Výpočet jednotlivých místností jsem provedl následujícím postupem.  

1. Výpočet součinitelů prostupu tepla k jednotlivými vrstvami :  
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Tabulka č.P1.2 - Součinitelé prostupu tepla jednotlivých vrstev 

Vrstva  
Součinitel  prostupu tepla k  

(W·m-2·K-1) 

Dřevěná konstrukce schodů  0,5 

Okno – izolační dvojsklo 1,1 

Okno – střešní 1,4 

Podlaha - obytná místnost / koupelna 0,75 / 3,06 

Strop – přízemí / 1.patro 0,15 / 0,19 

Vchodové dveře 1,1 

Vnitřní stěna – přízemí / 1.patro 1,33 / 1,21 

Vnější stěna – přízemí / 1.patro 0,81 / 0,63 

 

2. Výpočet tepelných ztrát Q o jednotlivými chladnými konstrukcemi 

ohraničující vytápěnou místnost  :  
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eiiio ttSk                 (W)        [23] 

3. Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla kc :  
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4. Výpočet tepelné ztráty prostupem Q p :   

 )1(QQ 31 ppop         (W)            [25] 

Přiráţka p1 na vyrovnání chladných konstrukcí se stanový dle p1=0,15·kc 

Přiráţka p3 na světovou stranu, normované hodnoty dle následující tabulky č.P1.3 

 

Tabulka č.P1.3 

Světová strana J JZ Z SZ S SV V JV 

Přiráţka p3 -0,05 0 0 0,05 0,1 0,05 0,05 0 

 

5. Výpočet tepelné ztráty větráním Q v  :  

       )(
3600

Q eit

h

tv ttV
n

c        (W)            [26] 

Objemová tepelná kapacita vzduchu ct při teplotě 0°C, tj. přibliţně při střední teplotě je  

ct = 1300 J·m-3·K-1. Intenzita výměny vzduchu nh (h
-1).  
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6. Výpočet celkové ztráty místností Q m  :  

 vpm QQQ          (W)         [27] 

 

Tabulka č.P1.4 - Výpočtové hodnoty   

 Teplota (°C) Součinitel přestupu tepla α (W·m-2·K-1) 

Obývací místnost 20 8 

Koupelna 24 8 

Schodiště / Kotelna 15 8 

Okolí -15 23 

Sklepní prostor -3 9 

Půdní prostor -9 9 

Nevytápěná místnost 10 8 

 

P1.3. - Tepelný zisk ze slunečního záření, Spotřeba tepla za celé vytápěcí   

             období 

  
Tepelný zisk ze slunečního záření         

Dřevěné euro okna s izolačním dvojsklem         

Plocha oken na jih  5,34 m2   

Plocha oken na východ 0,25 m2   

Plocha oken na západ 2,1 m2   

Plocha oken na sever  2,82 m2   
 
Celkem                       10,51 m2      
 
Střešní okna        

Plocha oken na jih  2,95 m2 

Plocha oken na východ 1,88 m2 

Plocha oken na sever  2,76 m2 
 
Celkem    7,59 m2 
 
Neprůsvitná plocha část u dřevěných euro oken tvoří 15,5% a u střešních oken  21,5 %. 

 
Hodnoty globálního slučeního záření EgVO :   

J  416,99 kWh·m-2VO    

V 211,23 kWh·m-2VO    

Z 211,23 kWh·m-2VO    

S 77,02 kWh·m-2VO    
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Činitel vyuţití slunečního záření Cmp : 

J 0,8 (-) 

V 0,91 (-) 

Z 0,91 (-) 

S 1 (-) 

 

Činitel korigující skutečnost, ţe dopad slunečního záření na zasklenou plochu není 

kolmý, uvaţuje se Cn = 0,9 (-).      

Propustnost slunečního záření T1 se uvaţuje dle ČSN 73 0540 pro okna s izolačními 

dvojskly platí obyčejnými skly platí : 0,81     

Znečištění zasklení se uvaţuje T2 = 0,9 (-), není-li stanoveno jinak.     

Činitel zasklení T3 = 1      

  

T = T1 · T2 · T3         (-)       [28]

  

T=0,729  

       

Tepelný zisk pro danou orientaci :  

EzVO= EgVO · Σ Sok· T · Cmp · Cn      (kWh·r-1)    [29]

   

J EzVO =  1494,5 kWh·r-1 

V EzVO =  212,7 kWh·r-1 

Z EzVO=  300,5 kWh·r-1 

S EzVO =  229,9 kWh·r-1 

Celkový tepelný zisk ze slunečního záření tedy je EzVO = 2237,6 kWh·r-1.  

 

Spotřeba tepla za celé vytápěcí období :    

Otopné období začíná jestliţe, průměrná denní teplota klesne pod 13°C a to 2 dny 

jdoucí po sobě. Pro lokalitu města Bílovec je průměrná teplota otopného období 3,9°C  a 

otopné období trvá 239 dnů.     

)(
24

 eVOi

ei

c

E ttd
tt

Q
Q 






 
        (kW·r-1)     [30] 

ε je činitel umenšující nesoučasnost maximálních hodnot činitelů působící na maximální 

tepelnou ztrátu, uvaţuje se ε = 0,9 (-). d je počet dnů otopného období, teVO je průměrná 

teplota vnějšího vzduchu za vytápěcí období (°C). Od výsledné hodnoty odečteme 
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celkový tepelný zisk ze slunečního záření. Tento tepelný zisk neberu v potaz při výpočtu 

tepelných ztrát objektu pro svou roční nestálost..      

     


Q E = 26445,2 kW·r-1     

 
       
      
Měrná spotřeba tepla na vytápění :        

Na základě vypočtené hodnoty E je stanovena měrná spotřeba tepla na vytápění 

s uvaţování slunečního záření, kde Vc je celkový objem vytápěných místností objektu.  

c

ez
V

E
Q 


                  (kWh·m-3r-1) [31] 



Q ez = 65,6kWh·m-3r-1   

 

Tabulka č.P1.5 – Přehled jednotlivých hodnot v závislosti na venkovní teplotě  

 

Teplota 
venkovního 

 
 

Spotřeba 
tepla 

Výkon 
TČ 

Teplota 
otopné 

TUV 
 

Příkon 
kompresoru 

TF 

vzduchu t 
(°C)   

 objektu  
(W) 

Pvys  
(W) 

vody t 
(°C)  (°C) (W) (-)  

        

-15  12102,7 11000 55 45 3703 2,86 

-14  11758,9 11000 54 45 3703 2,86 

-13  11415,1 11000 53 45 3703 2,86 

-12 B 11071,2 11000 52 45 3703 2,86 

-11  10727,4 10727,4 51 45 3508 2,93 

-10  10383,6 10383,6 50 45 3320 3 

-9  10039,8 10039,8 49 45 3123 3,07 

-8  9695,9 9695,9 48 45 2958 3,15 

-7  9352,1 9352,1 47 45 2788 3,23 

-6  9008,3 9008,3 46 45 2620 3,31 

-5  8664,4 8664,4 45 45 2462 3,39 

-4  8320,6 8320,6 44 45 2309 3,47 

-3  7976,8 7976,8 43 45 2161 3,56 

-2  7633,0 7633,0 42 45 2018 3,65 

-1  7289,1 7289,1 41 45 1880 3,75 

0  6945,3 6945,3 40 45 1746 3,85 

1  6601,5 6601,5 39 45 1620 3,95 

2  6257,7 6257,7 38 45 1495 4,06 

3  5913,8 5913,8 37 45 1377 4,17 

4  5570,0 5570,0 36 45 1262 4,29 

5  5226,2 5226,2 35 45 1152 4,41 

6  4882,3 4882,3 34 45 1047 4,54 

7  4538,5 4538,5 33 45 946 4,67 

8  4194,7 4194,7 32 45 850 4,81 

9  3850,9 3850,9 31 45 757 4,95 



 62 

10  3507,0 3507,0 30 45 670 5,11 

11  3163,2 3163,2 29 45 586 5,28 

12  2819,4 2819,4 28 45 506 5,45 

13  2475,6 2475,6 27 45 430 5,63 

14  2131,7 2131,7 26 45 359 5,82 

15  1787,9 1787,9 25 45 291 6,02 

16  1444,1 1444,1 24 45   

17  1100,2 1100,2 23 45   

18  756,4 756,4 22 45   

19  412,6 412,6 21 45   

20  0,0 0,0 20 45   

 

Příloha č.2 Engineering Equation Solver 

 

Kompletní přehled rovnic a výpočtů pomocí programu EES který provádí 

matematický model provozu tepelného čerpadla. 

 

to=-3 "teplota NPZ"  

tov=52 "teplota otopne vody" 

Qt=11,1 "topny vykon" 

k0=0,72 "koeficient zohlednující ucinnost zařízení" 

dT=3 "ochlazení vody ve vyparníku" 

ws1=10,5 "rychlost proudeni v sacím potrubí " 

wv2=12,5 "rychlost proudeni ve vytlacném potrubí " 

wk3=0,45 "rychlost proudeni kapaliny " 

 

 

t[1]=TEMPERATURE(R407c;P=p[1];X=1) 

p[1]=PRESSURE(R407c;T=to;X=1) 

h[1]=ENTHALPY(R407c;P=p[1];X=1) 

s[1]=ENTROPY(R407c;P=p[1];X=1) 

p[1]=p[4] 

x[1]=1 

D[1]=DENSITY(R407c;T=t[1];X=1) "specifická hmotnost D1" 

V[1]=1/D[1] "objem chladiva na 1 kg" 

 

s[2]=Entropy(R407c;P=P[2];h=h[2]) 

h[2]=ENTHALPY(R407c;P=p[3];s=s[1]) 

p[2]=p[3] 

D[2]=DENSITY(R407c;T=t[2];X=1) "specifická hmotnost D2" 

V[2]=1/D[2] "objem chladiva na 1 kg" 

t[2]=TEMPERATURE(R407c;h=h[2];P=p[3]) "maximální teplota chladiva v     

                                                                                     okruhu" 

t[3]=TEMPERATURE(R407c;P=p[3];X=0) 

s[3]=Entropy(R407c;T=T[3];x=0) 

p[3]=PRESSURE(R407c;T=tk;X=0) 
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h[3]=ENTHALPY(R407c;P=p[3];X=0) 

h[3]=h[4] 

D[3]=DENSITY(R407c;T=t[3];X=0)  "specifická hmotnost D3" 

V[3]=1/D[3] "objem chladiva na 1 kg" 

 

t[4]=TEMPERATURE(R407c;P=p[1];H=h[4]) 

s[4]=Entropy(R407c;P=P[4];h=h[4]) 

x[4]=Quality(R407c;P=P[4];h=h[4]) 

 

qo=h[1]-h[4]   

qk=h[2]-h[3]  

tk=tov+dT 

 

aie=h[2]-h[1] "Izoentropicka prace" 

epsilon_o=Qch/(m_dot*aie) 

epsilon_T=epsilon_o+1 "Idealni topný faktor" 

sigma=p[3]/p[1] "Kompresni pomer" 

Qt=m_dot*qk  

Pie=m_dot*aie "Izoentropický prikon  

    kompresoru"  

Kontrola=Qt-Qch-Pie 

np=qk/(aie*epsilon_T) "porovnavaci ucinnost" 

 

eta_komp=0,76 

epsilon_T_skut=Qt/(Pie/eta_komp) "skutecny topny faktor" 

Pskut=Pie/eta_komp "skutecny prikon kompresoru" 

 

m_dot=Qch/qo "hmotnostní prutok chladiva " 

mh1=m_dot*3600 "hmotnostní prutok chladiva " 

 

vs1=mh1*V[1] "sací objemový průtok  

    kompresoru" 

Ss1=vs1/(ws1*3600) "prurez saciho potrubi" 

ds1=(sqrt((4*Ss1)/pi))*1000 "vnitrní prumer sací trubky" 

 

vv2=mh1*V[2] "vytlacny objemovy prutok" 

Sv2=vv2/(wv2*3600) "prurez vytlacneho potrubí" 

dv2=(sqrt((4*Sv2)/pi))*1000 "vnitrní prumer vytlacne trubky" 

 

vk3=mh1*V[3] "kapalinový objemový prutok" 

Sk3=vk3/(wk3*3600) "prurez kapalinového potrubí"  

dk3=(sqrt((4*Sk3)/pi))*1000 "vnitrní prumer kapalinové trubky" 

 

m_dotoh=1000*Eo/(dT*4187) "prutok vody vyparnikem" 
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m_dotos=m_dotoh/3600    "prutok vody vyparnikem" 

 

Eo=Qch*3600 "energie z nízkopot.zdroje tepla  

    za hodinu" 

 

Kompletní seznam výsledků 

 

t1=-3,12 [°C]   t2=71,94 [°C]   t3=55,6 [°C]   

t4= -6,81  [°C]   h1=264,8 [kJ/kg]  h2=307,2 [kJ/kg] 

h3=140,3 [kJ/kg]  h4=140,3 [kJ/kg]  pk=2230 [kPa]  

p0=410,2 [kPa]  s1=1,018 [kJ/kg-K]  s2=1,018 [kJ/kg-K] 

s3=0,5046 [kJ/kg-K]  s4=0,5407 [kJ/kg-K]  x1=1 [-] 

x4=0,4243 [-]   V1=0,05824 [m3/kg]  V2=0,005988 [m3/kg]  

V3=0,0009805 [m3/kg] D1=17,17 [kg/m3]  D2=167 [kg/m3]  

D3=1020 [kg/m3]  aie=42,42 [kJ/kg]  vs1=13,91 [m3/h]   

vv2=1,43 [m3/h]  vk3=0,45 [m3/h]  Ss1=0,0003219 [m2]  

Sv2=0,00002942 [m2]  Sk3=0,0001445 [m2]  σ=5,436 [-] 

Qch=8,257 [kW]     Pie=2,814 [kW]  Pskut=3,703 [kW] 

ds1=21,65 [mm]  dv2=6,38 [mm]   dk3=13,58 [mm] 

εT=3,934 [-]   εT,skut =2,86 [-]   Eo=29726 [kJ/h] 

m=0,06634 [kg/s]  mh1=238,8 [kg/h]  mdotoh=2366 [l/h]   

mdotos=0,6574 [l/s]  qo=124,5 [kJ/kg]  qk=166,9 [kJ/kg] 
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Příloha č.3 – VÝPOČET VÝMĚNÍKŮ – ALFA SELECT 7      

 

P3.1. – Výparník AlfaNova HP 52 - 20 H 

Graf č.P3.1 - závislosti tlaku/teploty dle CE certifikace 

 

Obrázek č. P3.1 – výpočtový protokol výparníku , specifikace  
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P3.2. – Kondenzátor AlfaNova HP 27 – 30 H 

Graf č.P3.2 - závislosti tlaku/teploty dle CE certifikace 

 

Obrázek č. P3.2 – výpočtový protokol kondenzátoru , specifikace  
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