
177 

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 

číslo 1, rok 2012, ročník XII, řada stavební 

článek č. 24 

Milan DRDA1, Lubomír MARTINÍK2 

OPTIMALIZACE NÁVRHU VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY POMOCÍ LCC ANALÝZY 

OPTIMIZING THE DESIGN OF AIR HANDLING UNIT VIA LCC ANALYSIS 

Abstrakt 

V dnešní době se společnost čím dál více zaměřuje na hodnocení budov z hlediska spotřeby 
energie. Je třeba se zaměřit i na energetické hodnocení strojních zařízení, které zajišťují vnitřní 
prostředí budovy. Tento článek krátce seznamuje s pojmy energetického hodnocení těchto zařízení 
používaných pro zajištění interního mikroklimatu. Dále autoři vysvětlují význam LCC analýzy již ve 
fázi návrhu vzduchotechnické jednotky. V příspěvku je také představen LCC nástroj vytvořený při 
spolupráci výrobce vzduchotechnických jednotek Remak a. s. a VŠB – TU Ostrava. 
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Abstract 

Current society is more focused on the evaluation of energy consumption of buildings. It is 
necessary to focus on the evaluation of energy consumption of machineries used to create internal 
microclimate. This article shortly presents some terms used to evaluate energy efficiency of these 
machineries used to create internal microclimate. In addition, authors explain the importance of 
analysis of AHU (air handling unit) via LCC at the concept stage air handling units. The paper also 
introduces LCC tool created during cooperation with Remak a. s. and VŠB – TU Ostrava. 
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 1 ÚVOD 
Rostoucí ceny energií nutí provozovatele budov k hledání úspor energií. V již existujících 

budovách se možnosti úspor hledají daleko složitěji než v budovách, které jsou ve fázi projektu. 
Energeticky úsporný koncept budovy daný již v počátku projektování může přinést výrazné úspory 
energie a nákladů na ni v průběhu užívání stavebního díla. K zajištění vyhovujícího interního 
mikroklimatu je potřeba budovy klimatizovat. Srdcem klimatizačních systémů jsou klimatizační 
jednotky, ty se však mohou podílet velkou měrou na spotřebě energie budovy. V současné době 
existuje celá řada parametrů, podle kterých lze vzduchotechnické (dále jen VZT) jednotky hodnotit. 
Hlavní část příspěvku ukazuje využití LCC pro modelování nákladů na provoz VZT jednotek  
a využití těchto výsledků pro optimalizovaný návrh VZT jednotek.  Pomocí LCC analýzy můžeme 
dokázat, že zařízení, které je dražší na pořízení, je ve výsledku za celý životní cyklus díky nižším 
provozním nákladům levnější než zařízení s nižší pořizovací cenou ale horšími technickými 
parametry. 
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 2 VELIČINY HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VZT JEDNOTEK 

 2.1 SFP 
SFP (specific fan power) neboli měrný příkon ventilátorů, je veličinou, která hodnotí 

energetickou náročnost transportu vzduchu VZT jednotkou. SFP může být hodnota udávána pro 
celou budovu nebo pro VZT jednotku ale i pro samostatný ventilátor. Podrobněji o SFP pojednává 
norma ČSN EN 13779 dále jen [1]. Výpočtový vztah (1) udává SFP pro VZT jednotku s přívodní 
i odvodní větví. 

 
max

sup

Q

PP
SFP exh

      (1) 

kde: 

Psup  – elektrický příkon ventilátoru v přívodní větvi VZT jednotky [W], 

Pexh  – elektrický příkon ventilátoru v odvodní větvi VZT jednotky [W], 

qmax  – větší z hodnot objemového průtoku v odvodní nebo přívodní větvi VZT jednotky [m3/s]. 

SFP pro VZT jednotku nabývá dvou základních hodnot SFPV nebo SFPE. 

Hodnota SFPV je hodnota stanovena při počáteční tlakové ztrátě filtrů a tlakové ztrátě na 
straně vzduchu na výměnících stanovené v suchém stavu (bez kondenzace na lamelách). Hodnota 
SFPE je stanovena pro návrhovou tlakovou ztrátu filtrů (střední zanesení) a tlakovou ztrátu výměníků 
mezi mokrým a suchým stavem. 

 2.1 Třída energetické účinnosti VZT jednotek 
Jiným způsobem hodnocení VZT jednotek z pohledu energetické náročnosti jejich provozu je 

třída energetické účinnosti (energy efficiency class) dle organizace EUROVENT. Toto hodnocení 
rozděluje jednotky do 6 tříd. Nejlepší je třída A nejhorší pak třída E. Zatřídění probíhá pomocí 
vypočteného faktoru f (Absorbed power factor). Podrobněji o výpočtu faktoru f – viz [4]. Referenční 
hodnoty fref pro jednotlivé třídy – viz Tab. 1. 

Tab. 1: Třídy energetické účinnosti VZT jednotek dle EUROVENT [4] 

Třída 

Doporučené parametry 
Závěrečná kontrola třídy 

Všechny podskupiny  Podskupina 1 

Rychlost  Jednotky s rekuperací tepla Faktor spotřebované energie 

Vref [m/s]  ηref [%]  Δpref [Pa]  fref [‐] 

A/A→/A↑  1,8  75  280  0,90 

B/B→/B↑  2,0  67  230  0,95 

C/C→/C↑  2,2  57  170  1,00 

D/D→/D↑  2,5  47  125  1,06 

E/E→/E↑  2,8  37  100  1,12 

<E/<E→/<E↑  Bez požadavků  Bez požadavků 

 3 LCC 
SFP i třída energetické účinnosti poskytují představu o spotřebě energie VZT jednotky, ale pro 

laickou veřejnost je za tímto hodnocením obtížné si něco konkrétního přestavit. Hodnotou pro 
každého představitelnou jsou peníze. Právě hodnocení pomocí LCC (life cycle costs) neboli pomocí 
nákladů životního cyklu poskytuje tento jasně představitelný výstup. 

Hodnocení pomocí LCC v sobě zahrnuje náklady na: 

 transport vzduchu, 

 ohřev a chlazení vzduchu, 

 vlhčení vzduchu, 
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 provoz zařízení ZZT, 

 provoz dalších pomocných zařízení nutných k správnému chodu VZT jednotky, 

 údržbu VZT jednotky, 

 pořizovací cenu VZT jednotky. 

Hodnocení LCC v sobě zahrnuje i vliv růstu cen energií v průběhu hodnoceného období.  

Vhodnou dobou pro použití LCC je projektová fáze budovy. Již v této fázi můžeme pomocí 
LCC optimalizovat v budoucnu instalované VZT zařízení z hlediska provozních nákladů. Praktické 
výstupy z LCC si demonstrujme na níže uvedených příkladech. 

 4 VYUŽITÍ LCC PRO OPTIMALIZACI NÁVRHU JEDNOTEK SE ZPĚTNÝM 
ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA 

 
Obr. 1: VZT jednotka se zpětným získáváním tepla (dále jen ZZT) [7] 

Modelovaná jednotka přivádí konstantní množství vzduchu 21 500 m3.h-1, v zimě přivádí 
vzduch o teplotě 22 °C v létě 20 °C, jednotka je v provozu 12 hodin denně v pracovních dnech. 
Jednotku navrhněme ve třech variantách. V první s průřezovou rychlostí cca 2 m.s-1 v druhé pak cca 3 
a ve třetí s rychlostí přibližně 4 m.s-1. Souhrnné výsledky udává Tab. 2. 

Tab. 2: Souhrnné výsledky hodnocení jednotek se ZZT 

 
Z Tab. 2. je patrné, že jednotka s nejnižší rychlostí v průřezu má nejvyšší pořizovací cenu, 

z tohoto hlediska by se mohlo zdát, že je nejlevnější koupit jednotku s nejvyšší průřezovou rychlostí. 
Ale pokud jednotky podrobíme LCC analýze, vyjde nám, že jednotka s nejvyšší pořizovací cenou je 
nejlevnější na provoz a za 15 let provozu ušetří oproti jednotce s nejnižší pořizovací cenou  
cca 3 700 00 Kč. Návratnost investice do větší jednotky je do 2 let. 

 5 VYUŽITÍ LCC PRO OPTIMALIZACI NÁVRHU JEDNOTEK 
S POLYTROPICKÝM VLHČENÍM 
Dle WHO (World Health Organization = světová zdravotnická organizace) v roce 1984 

pociťovalo 30% osob v moderních zemích tzv. SBS (Sick Building Syndrom = syndrom nemocných 
budov), v roce 2002 již tento syndrom pociťovalo 60% osob. Podrobněji o SBS – viz zdroj [5]. 
Jako jedna z hlavních příčin je uváděna nedostatečná kvalita interního mikroklimatu budov. Jedním 
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z parametrů interního mikroklimatu je relativní vlhkost vzduchu v místnosti. Dle normy [1] by 
minimální měrná vlhkost v zimní období měla být alespoň 6 g.kgsv

-1. Pokud v zimním období 
nepoužijeme ve VZT jednotce zvlhčovač a v místnosti nejsou významné zdroje vlhkosti, tak této 
hodnoty stěží dosáhneme – viz Obr. 2. Požadovaný stav přiváděného vzduchu je na Obr. 2. označen 
zeleným kruhem. 

 
Obr. 2: Úprava vzduchu v zimním období, při použití teplotního rotačního rekuperátoru 

Možností jak dosáhnout požadované vlhkosti přívodního vzduchu je např. polytropické 
vlhčení. V realizaci se mu snaží investoři vyhnout, jelikož je energeticky náročné. Pokud ovšem 
místo tradičního rotačního rekuperátoru (dále jen ROV) použijeme ROV se speciální povrchovou 
úpravou k zvýšení přenosu vlhkosti tzv. vlhkostní rekuperátor, tak můžeme tuto potřebu energie 
významně redukovat. Výslednou úsporu si demonstrujme LCC analýzou jednotky s běžným 
teplotním ROV a jednotky s tzv. vlhkostním ROV. Jednotka je uspořádána dle Obr. 3. 

 
Obr. 3: Uspořádání jednotky s ROV a polytropickým vlhčením [7] 

Jednotka je v provozu pouze v zimním období, množství přiváděného vzduchu 15 000 m3.h-1, 
teplota přívodního vzduchu 22°C, relativní vlhkost 40-50 %. Souhrnné výsledky – viz Tab. 3. 
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Tab. 3: Souhrnné výsledky hodnocení jednotek s polytropickým vlhčením 

 
Z Tab. 3. se podle hodnocení jednotek dle SFP a třídy energetické účinnosti zdá, že jednotky 

jsou téměř totožné. Pokud jednotky ale analyzuje pomocí LCC, tak vidíme, že jednotka s vlhkostním 
ROV za 15 let provozu ušetří oproti jednotce s teplotním ROV cca 3 300 000 Kč. Návratnost 
investice do jednotky s vlhkostním ROV je do 1 roku. 

 6 SPOLUPRÁCE FAKULTY STAVEBNÍ VŠB-TUO A FIRMY REMAK PŘI 
VÝVOJI LCC KALKULÁTORU 
V rámci stáže byla ve spolupráci Fakulty stavební VŠB-TUO s firmou REMAK a.s. vyvíjena 

výpočetní pomůcka pro výpočet nákladů životního cyklu VZT jednotky – tzv. LCC kalkulátor. 

Tento kalkulátor vychází z požadavků na výpočet LCC dle organizace EUROVENT [3]. 
V této fázi je kalkulátor v podobě formuláře programu Excel [8], v němž jsou zaneseny základní 
algoritmy a principy větrání, předehřevu, chlazení, dohřevu, vlhčení pro různé provozní stavy od 
předvolených po plně volitelné. V programu je také možno nastavit meze pro přívod vzduchu bez 
úprav, případně nastavit poměr směsi venkovního a oběhového vzduchu. Program, kromě 
podrobných výpisů dat v kWh a Kč nebo jiné měně, také vykreslí vlastnosti přiváděného vzduchu 
oproti vzduchu v exteriéru, aby bylo možno různé cenové varianty jednotek porovnávat nejen 
z kvantitativního (finančního) hlediska, ale také z kvalitativního. Tato data nás informují 
o možnostech přijetí dílčích opatření, která by vedla ke snížení spotřeby energií a stabilizovala vnitřní 
prostředí na přijatelných podmínkách [6]. Díky tomu můžeme zvážit míru zlepšení kvality vzduchu a 
navýšení investičních a provozních nákladů. Pro příklad si uveďme dvě varianty VZT jednotky: 

Varianta 1 je VZT jednotka, která zajišťuje nucené větrání bez chlazení přívodního vzduchu 
v letním období. Jednotka je vybavena polytropickým zvlhčovačem a v zimním období je přívodní 
vzduch zvlhčován na minimální hodnotu měrné vlhkosti 6 g.kgsv

-1 - viz Obr. 4 a 5. 

Varianta 2 je VZT jednotka, která zajišťuje v zimním období teplovzdušné vytápění a v letním 
období chlazení přívodního vzduchu. Jednotka je vybavena polytropickým zvlhčovačem a v zimním 
období je přívodní vzduch zvlhčován na minimální hodnotu měrné vlhkosti 6 g.kgsv

-1, v režimu 
chlazení není vlhkost přívodního vzduchu řízena - viz Obr. 4 a 5. 

 
Obr. 4: Porovnání teploty přiváděného vzduchu různými VZT jednotkami a teploty v exteriéru 
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Obr. 5: Porovnání vlhkosti přiváděného vzduchu různými VZT jednotkami a vlhkosti v exteriéru 

 7 ZÁVĚR 
LCC je velmi užitečný nástroj pro hodnocení energetické náročnosti VZT jednotek. Poskytuje 

jasně pochopitelný výstup i pro ty, kteří nejsou odborníky v energetickém hodnocení VZT jednotek. 
Uživatel díky LCC analýze získá představu, kolik ho bude stát zajištění požadovaného interního 
mikroklimatu v jím provozované budově pomocí VZT jednotky. Použití LCC již ve fázi projektu 
budovy, může výrazně snížit náklady na její provoz. LCC analýza je zpracována dle [3], tato 
metodika neuvažuje se započtením dopadu na životní prostředí. Pro komplexní zhodnocení z hlediska 
environmentálního vlivu by bylo potřeba použít metodu LCA (Life Cycle Assessment). 
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