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Abstrakt

Práce uvádí způsoby společné výroby elektřiny, tepla a chladu a popisuje jejich základní 
principy. Dále jsou rozebrány zejména způsoby chlazení. Je popsáno princip kompresorového, 
jednostupňového absorpčního a dvoustupňového absorpčního chlazení je proveden výpočet 
pro použití těchto způsobů chlazení pro klimatizaci budovy A1 FSI. Pro klimatizaci Budovy 
A1 FSI jsou uvedeny konkrétní zařízení splňující požadavky na výrobu chladu. Je provedeno 
porovnání jednotlivých způsobů výroby chladu a jejich ekonomická analýza. Dále je navržen 
jednostupňový absorpční chladicí cyklus, využívající odpadní teplo z kogenerační jednotky 
umístěné v areálu FSI a je proveden návrh kondenzátoru tohoto cyklu.

Klíčová slova

kogenerace,  trigenerace,  kompresorové  chlazení,  jednostupňové  absorpční  chlazení, 
dvoustupňové absorpční chlazení

Abstract
This thesis deals with electricity, heat and cold production and describes ways of their 

simultaneous production – trigeneration. The main intention is to describe the ways of cooling 
the A1 building which is used by The Faculty of Mechanical Engineering. There is a Vapor 
compression cycle, a One stage absorption cycle and a Two stage compression cycle designed 
for cooling A1 building.  This thesis  includes suggestion for suitable commercial  units  for 
the purpose of cooling and a comparison of their running costs. An economic analysis is also 
included. Another part of the thesis is the design of a one stage absorption cycle connected to 
cogeneration units placed in The Faculty of Mechanical Engineering campus. The condenser 
of this cycle is also designed. 

Key words
Cogeneration,  trigeneration,  vapor  copression  cooling  cycles,  one  stage  absorption 

cycle, two stage absorption cycle
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1. Úvod
Potřeba energie v lidské společnosti neustále stoupá.  Zároveň však stoupají  i  nároky 

na kvalitu životního prostředí. Už není přijatelné, aby elektrická energie byla produkována v 
uhelných elektrárnách bez čištění spalin, odsíření se už stalo samozřejmostí. Stále více se také 
klade  důraz  na  obnovitelné  zdroje  energie.  A tak  se  začínají  budovat  bloky  produkující 
elektrickou energii jen z biomasy nebo se biomasa přidává do upravených kotlů a spaluje se 
se stávajícími palivy. 

Tento  trend  je  spojený  také  se  zvyšováním cen  primárních  paliv.  To  klade  nároky 
na parametry zařízení pro přeměnu energie. Do popředí se tak dostávají technologie výroby 
elektrické energie, které jsou jak ekologické tak ekonomické. S ekonomičností provozu se pak 
úzce  pojí  jeho účinnost.  Jakékoli  zvýšení  účinnosti,  byť  o  desetiny procent,  přináší  dnes 
nezanedbatelné finanční přínosy. To vede k neustálému zvyšování parametrů páry u tepelných 
elektráren, jiným použitým cyklům atd. 

Jelikož účinnost je vyjádřena jako podíl získané energie ku energii přivedené, může být 
účinnost  zvýšena  nejen  snížením  množství  paliva  při  stejném  výkonu,  tedy  snižováním 
jmenovatele, ale i zvyšováním využité energie, tedy zvyšováním čitatele. K velkým zvýšením 
účinnosti  tak  může  dojít  budeme-li  využívat  i  teplo  vznikající  při  výrobě  elektřiny  - 
kogenerace.  Tato  koncepce je  v  současné  době široce užívaná  v teplárenství.  S  rozvojem 
menších zdrojů elektrické energie se začíná rozvíjet i v této oblasti.

Problém však nastává, když pomine potřeba tepla. To nastává zejména v letním období, 
kdy není nutné vytápění prostor obývaných lidmi. V takovém případě se zhoršuje ekonomika 
výroby elektrické energie,  někdy až natolik,  že se provoz zařízení  v  tomto období  vůbec 
nevyplatí. Je proto žádoucí najít jiné využití tohoto odpadního tepla. 

Vzhledem k období,  kdy přebytek tepla  nastává,  by bylo žádoucí  použít  přebytečné 
teplo k chlazení vnitřních prostor. K tomuto účelu je možné použití absorpčních chladících 
cyklů. Otázkou však je, zda tento způsob chlazení bude výhodný i z ekonomického hlediska.

Požadavek na chlazení však nevyplývá z přebytku tepla při výrobě elektřiny. Chlazení 
vnitřních prostor  je požadováno kvůli  dosažení  tepelné pohody lidí  pobývajících v těchto 
prostorách. Pro výrobu chladu je však možné použít mnoho způsobů. Je však otázkou, jestli 
zdánlivě logické spojení využití odpadního tepla z výroby elektrické energie a chlazení, je 
výhodné také ekonomicky. Na tuto otázku se bude snažit alespoň částečně odpovědět tato 
práce.
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2. Výroba elektrické energie, tepla a chladu
Elektrickou  energii  můžeme  považovat  za  nejušlechtilejší  formu  energie.  Pro  její 

poměrně  snadnou  možnost  transportu  a  přeměnění  do  jiných  forem  energie  začala  být 
intenzivně  využívána  lidskou  civilizací.  Výroba  elektrické  energie  se  tak  stala  důležitou 
součástí ekonomik na celém světě. 

Elektřina je v současné době vyráběna především ve velkých centrálách, kde je jako 
zdroj  tepelné  energie  používáno  spalování  uhlí,  ropných  produktů  nebo  zemního  plynu, 
případně tepelná energie vzniklá štěpením jader těžkých prvků, hlavě uranu. Tepelná energie 
je  dále  transformována  v  tepelném stroji  (motoru)  na  energii  mechanickou,  která  je  dále 
v elektrických generátorech přeměněna na elektrickou energii. 

Každá  z  těchto  přeměn  probíhá  s  určitou  účinností.  Budeme-li  uvažovat  běžnou 
tepelnou elektrárnu s kotlem spalujícím tuhá paliva, můžeme jednotlivé účinnosti uvažovat 
jako:

a) účinnost spalování: ηsp = 85% [1]

b) účinnost tepelného motoru – budeme uvažovat ideální tepelný motor, 
který tedy bude pracovat podle Carnotova cyklu. Účinnost tohoto cyklu 
bude záviset na horní a dolní teplotě, na které tento tepelný stroj pracuje 
a můžeme ji vyjádřit jako 

C=
T 1−T 2

T 1
 [1]

Budeme- li  dále uvažovat teploty T1 = 900K a  T2 = 300K, což jsou 
hodnoty  odpovídající  v  současnosti  budovaným  elektrárenským 
blokům, získáme hodnotu účinnosti Carnotova cyklu jako:

C=
900−300

650
=66

c) účinnost elektrického generátoru ηG = 99 %

Pokud  všechny  účinnosti  jednotlivých  procesů  vynásobíme  mezi  sebou,  dostaneme 
maximální možnou účinnost přeměny tuhého paliva na elektrickou energii, která bude

ηc = 0,85∙0,66∙0,99 = 0,45 = 55%

Této účinnosti však můžeme dosáhnout pouze teoreticky, při použití ideálního tepelného 
stroje. Ve skutečnosti však ideální stroj nelze sestavit a tak skutečná celková účinnost bude 
vždy značně nižší.

Vyšší celková účinnost bude zlepšovat ekonomiku provozu daného zařízení. Čím vyšší 
je účinnost,  tím více energie získáme z paliva a také snižujeme emise produkované tímto 
zařízením.  Je  tedy  snaha  provozovat  zařízení,  která  energii  z  paliva  (primárního  zdroje 
energie) přemění s co nejvyšší účinností na námi požadovanou formu energie.

Zvýšení celkové účinnosti můžeme dosáhnout využitím různých technických opatření, 
která sníží ztráty jednotlivých zařízení v cyklu, a zvyšováním parametrů pracovního média 
tepelného stroje. Tyto možnosti však mají své hranice. 

Vezmeme-li definici účinnosti:

=
E z

Q pal
[1]
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kde: η … účinnost

E … energie získaná

Qpal … energie v palivu

Je  zřejmé,  že  celkovou  účinnost  můžeme zvýšit  využitím většího  množství  energie. 
Přeměna energie z paliva na elektrickou energii je omezena především účinností tepelného 
stroje. Nabízí se možnost využití tepelné energie. Tato možnost je však závislá především 
na tom, máme-li  možnost teplo o daných parametrech využít  ať už k vytápění,  k určitým 
technologickým postupům nebo například k následné výrobě chladu. 

2.1. Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie –  
Kogenerace
Kombinovaná výroba energií je společná postupná nebo současná produkce konečných 

forem energií přeměněných z primární formy (energie v palivu) v transformačních řetězcích a 
připravených k využití u spotřebitele. [1]

Vezmeme-li  v  úvahu  přibližný  výpočet  z  předchozí  kapitoly,  nemůže  být  teoretická 
účinnost oddělené výroby elektřiny větší než 55%. Ve skutečnosti bude však tato účinnost 
okolo 35%. Ze stejného výpočtu také plyne, že samotná konverze energie z paliva na tepelnou 
energii probíhá s účinností okolo 85%. Porovnání oddělené a kombinované výroby elektrické 
energie a tepla můžeme vidět na obr. 1.

Obr 1. Porovnání oddělené a kombinované výroby elektrické energie a tepla [1]

Z obr.1 můžeme je patrné, že vyrábíme-li elektrickou energii (s účinností 35%) a teplo 
(s účinností 85%) odděleně, spotřebujeme k tomu určité množství paliva a celková účinnost 
obou procesů bude zhruba 60% (na obr.1  ηODV). Pokud však budeme elektrickou energii a 
teplo vyrábět zároveň, dílčí účinnost přeměny na elektrickou a tepelnou energii bude nižší, ale 
stejně  tak  bude  nižší  i  množství  spotřebovaného  paliva,  čímž  se  zvýší  celková  účinnost 
procesu. Jak je patrné z obr.1 může tato celková účinnost dosáhnout až 80% (na obr.1 ηKVET).

Základním předpokladem pro kogeneraci je možnost využití jak elektrické energie, tak 
energie tepelné. Označme tuto využitelnou tepelnou energii jako QUV a elektrickou energii 
produkovanou kogenerační jednotkou jako E. Tepelný výkon - PT pak bude udávat okamžitou 
hodnotu, kterou lze využít pro dodávku tepla. Stejně tak bude elektrický výkon – PE..
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Možnost kombinované dodávky energie můžeme charakterizovat poměrem elektrického 
a tepelného výkonu:

= E
QUV

=
P E

PT
[-] [1]

Tato veličina se také nazývá teplárenský modul. Hodnota teplárenského modulu bude 
rovna  0,  pokud  budeme  dodávat  pouze  tepelnou  energii,  a  nekonečnu,  pokud  budeme 
uvažovat pouze výstup elektrické energie.

Teplárenský modul lze také vyjádřit jako poměr účinností při výrobě elektrické a tepelné 
energie:

=
E

KVET

T
KVET [1]

kde tepelnou účinnost kogenerace můžeme vyjádřit jako

T
KVET=

QUV

Q pal
[1]

a elektrickou účinnost jako

E
KVET= E

Q pal
[1]

Celkovou účinnost kogenerace pak můžeme zapsat jako:

C
KVET=T

KVETE
KVET=

QUVE
Q pal

=E
KVET⋅1 1


 [1]

Pokud budeme chtít  vyrobit  stejné množství  tepelné i  elektrické energie  kogenerací, 
dosáhneme  při  tom,  oproti  oddělené  výrobě,  úspory  paliva  (ΔQ).  Tato  úspora  může  být 
vyjádřena vztahem:

Q= E
E


QUV

T
−

EQUV

C
KVET [2]

Samotné kogenerační jednotky jsou zařízení skládající se z několika částí: [1]

- zařízení pro úpravu paliva

- primární jednotky

- zařízení pro výrobu a úpravu elektrické energie

- zařízení pro využití tepelné energie

Z  energetického  hlediska  se  budou  kogenerační  jednotky  lišit  především  použitou 
primární jednotkou a tedy i zařízením pro úpravu paliva. Jednotlivé typy primárních jednotek 
budou stručně popsány níže.

2.1.1. Parní turbíny
Parní turbíny jsou součástí soustav pro výrobu elektřiny a tepla po dlouhou dobu a jsou 

také dnes nejběžnějším druhem primárních jednotek. Jejich nejběžnější pracovní látkou cyklu 
bývá voda, lze však použít i jiná média. Parní turbíny pracují podle Rankine-Clausiova oběhu 
(R-C oběh). Tento oběh je zobrazen na obr.2. [3]
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Obr.2 Rankine-Clausiův oběh [5]

Do R-C oběhu na obr.  2  přivádíme teplo mezi  body 1 a  4 (ohřev vody,  skupenská 
přeměna na vodní páru, přehřívání páry), je konána práce mezi body 4 a 5 (expanze vodní 
páry na turbíně), a odvádíme teplo mezi bod 5 a 1 (kondenzace vodní páry). 

V  závislosti  na  tom,  jakým  způsobem  zapojíme  turbínu  do  kogenerační  jednotky, 
můžeme rozlišovat tři základní druhy turbín:

1) kondenzační -  Expanze  v  turbíně  probíhá  až  do  tlaku,  který 
můžeme dosáhnout při kondenzaci při teplotě okolí.

-  teplo  páry  vycházející  z  turbíny  je  těžko  dále 
využitelné kvůli jeho nízkým parametrům (pokojová 
teplota)

-  tato  turbína  se  používá  především,  chceme-li 
maximalizovat výrobu elektřiny, nebo jako koncový 
stupeň, není-li poptávka po dodávce tepla

2) protitlaková - expanze na turbíně je ukončena na parametrech páry, 
při nichž chceme uskutečňovat dodávku tepla

- turbína pracuje s nižší účinnosti, protože její spodní 
pracovní teplota je vyšší než u kondenzační turbíny

-  protitlakové  turbíny  jsou  dnes  využívány 
v teplárenských systémech

- nevýhodou zařízení  s  protitlakovou turbínou je,  že 
výroba elektřiny je závislá na dodávce tepla

3) s regulovanými odběry

- jedná se o protitlakovou nebo kondenzační turbínu, 
ze které je možné v průběhu expanze odebírat páru 
o daných parametrech

-  využívá  se,  pokud  je  poptáváno  teplo  o  vyšších 
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parametrech

- výhoda oproti protitlakové turbíně spočívá v tom, že 
část  pracovního  média  může  dál  konat  práci 
na turbíně  a  také  v  odstranění  závislosti  dodávky 
tepla a elektřiny,  jelikož odběr je možno regulovat 
nebo zavřít v případě snížené nebo žádné poptávky 
tepla

- ekonomické použití turbín s regulovaným odběrem je 
uvažováno od elektrické výkonu 50MW [3]

2.1.2. Plynová turbína
Plynová  turbína  je  nejčastěji  používaný  druh  primární  jednotky  používané 

při kogeneraci. Plynové turbíny pracují na základě Braytonova cyklu. Po expanzi na turbíně 
můžou být spaliny použity k různým technologickým procesům (např. sušení) nebo můžou 
být použity jako zdroj energie ve spalinovém kotli, který produkuje horkou vodu nebo páru 
o požadovaných parametrech. Oběh na kterém pracuje plynová turbína vidíme na obr. 3

obr. 3 Braytonův cyklus [4]

Na obr.3 vidíme otevřený cyklus na jehož začátku se nasává vzduch a mezi body 1 a 2 
probíhá jeho komprese. Po smíchání s palivem nastává hoření směsi mezi body 2 a 3 a dále 
expanze na turbíně mezi body 3 a 4. Za bodem 4 opouští spaliny a předávají své teplo jiné 
pracovní látce.

Mezi výhody kogeneračních jednotek se spalovací turbínou patří především jejich malá 
hmotnost  a  rozměry,  možnost  modulového  řešeni  či  menší  spotřeba  vody.  Naproti  tomu 
se u plynových  turbín  rychle  snižuje  účinnost  a  modul  teplárenské  výroby  elektřiny 
se snižujícím  se  jmenovitým  výkonem,  také  roste  samotná  cena  turbíny  se  snižujícím 
se instalovaným  výkonem.  Celková  účinnost  turbíny  potom  závisí  na  konkrétním  typu 
turbíny, a mění se například i s nadmořskou výškou, ve které turbína pracuje.

Za turbínou je obvykle řazen spalinový kotel. Účinnost spalinového kotle je nepřímo 
úměrná  teplotě  spalin  na  výstupu  z  kotle  a  tedy závisí  i  na  teplotě  teplonosného  média. 
Při použití  horkovodních  kotlů  lze  dosáhnout  účinnosti  kotle  až  80%.  V  případě,  že  je 
dodávána pára, je účinnost nižší. [3]
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2.1.3. Paroplynové jednotky
Nejen z ekonomického hlediska je snaha o efektivnější využívání primárních zdrojů. 

Zařízení  transformující  energii  z  paliva  na  ušlechtilejší  formy  energie,  pracující  s  vyšší 
účinností,  spotřebuje  ke  své  práci  méně  paliva  a  vyprodukuje  také  méně  emisí.  Jedna 
z možností  zvýšení  účinnosti  výroby elektrické  energie  jsou  právě  paroplynové  jednotky. 
Tepelná  účinnost  při  samostatné  výrobě  elektřiny  může  přesáhnout  50%  a  při  současné 
dodávce tepla v teplé vodě až 88%.

Paroplynová jednotka sestává ze stejných zařízení jako jednotka s plynovou turbínou, je 
ale doplněna o parní turbínu. Pára pro parní turbínu je vyráběna v parním kotli na odpadní 
teplo. Oběh paroplynové jednotky vidíme na obr.4. Na obr.4 náleží oběh v levé horní části 
spalovací  turbíně  (zaznačený  červeně)  a  pod  ním  je  Rankine-Clausiův  oběh  (zaznačený 
modře). 

Obr. 4. Paroplynový cyklus [3]

Dodávka tepla je nejčastěji uskutečňována za protitlakou parní turbínou. Je však možné 
použití  kondenzačních  odběrových  turbín.  Konkrétní  podoba  paroplynové  jednotky závisí 
na požadovaných parametrech dodávaného tepla.

Mezi hlavní výhody paroplynových kogeneračních jednotek patří  vyšší  podíl  výroby 
elektrické  energie,  při  možnosti  práce  v  různých  poměrech  výroby  elektřiny  a  tepla 
za zachování  vysoké  účinnosti.  Výhodou  jsou  také  menší  investiční  náklady  a  zastavěná 
plocha. [3]

2.1.4. Spalovací motor
Spalovací motor je zařízení, které je vhodné pro použití kombinované výroby energie. 

Spalovací motory jsou rozšířená a dobře zvládnutá zařízení. Jejich nejčastější použití je nyní 
především  v  dopravě,  kde  se  můžeme  setkat  s  mnoha  verzemi  spalovacích  motorů 
odstupňovaných  podle  výkonů.  Pro  energetické  využití  pak  můžeme  spalovací  motory 
rozdělit podle výkonu na:

a) motory malých výkonů -  v  řádech  nejvýše  desítek  kW,  používají  se  většinou 
automobilové zážehové motory upravené pro spalování zemního 
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plynu. Spojková účinnost těchto motorů se pohybuje kolem 30%. 

b) motory středních výkonů - výkonu v řádech stovek kW. Používají se upravené 
mobilní  nebo  stacionární  vznětové  motory.  Ty  jsou  obvykle 
umístěny do protihlukové skříně. Spojková účinnost se pohybuje 
mezi 32% a 35%

c) motory velkých výkonů - s výkony v řádech jednotek MW. Jedná se o složitá 
soustrojí,  odvozených  od  lodních  nebo  trakčních  motorů 
na kapalná  paliva.  U  těchto  motorů  můžeme  lépe  řídit  proces 
spalování  a  tím  snižovat  množství  emisí  a  zvyšovat  účinnost. 
Účinnost pak může přesáhnout 40%. [1]

Mechanická energie produkovaná motorem je využívána k pohonu generátoru. Teplo je 
získáváno chlazením motoru a spalin. Schéma zobrazující toky energií v kogenerační jednotce 
se spalovacím motorem je zobrazeno na obr. 5.

Obr. 5. Toky energií v kogenerační jednotce se spalovacím motorem [4]

Z obr.  5.  je  patrné,  že  teplo  je  ze  spalovacího motoru  získáváno několika  způsoby. 
Chlazením oleje  můžeme získat  horkou vodu o  teplotě  nejvýše  80°C,  případně pokud je 
použit samostatný chladicí okruh pro blok motoru a hlavy válců, je možné produkovat vodu 
o teplotě  až 100°C.  Dalšího ohřátí  vody je  dosahováno ve spalinovém výměníku.  Teplota 
spalin  produkovaných  spalovacím  motorem  je  nejčastěji  v  rozmezí  400°C  až  540°C. 
Ve spalinovém výměníku  tak  lze  ohřát  horkou  vodu  až  nad  130°C (v závislosti  na  tlaku 
ve vodním okruhu) nebo vyrábět páru, případně ji přehřívat.

Kogenerační jednotky jsou většinou bez trvalé obsluhy, vybavené samočinnou regulací. 
U malých jednotek jde o automatický start  a odstavení případně vícestupňové zatěžování. 
U větších  jednotek  je  regulace  složitější,  umožňující  plynulé  řízení  provozu  podle  potřeb 
odběratele.  Je  možno  tyto  jednotky  řídit  podle  potřeby  výroby  elektrické  energie  nebo 
tepla. [4]
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2.1.5. Další druhy primárních jednotek
Primární  jednotky mohou  využívat  mnoha dalších  zařízení  a  pracovat  podle  mnoha 

druhů oběhů. Výše zmíněné patří mezi ty nejpoužívanější a nejrozšířenější. Je však možné 
se setkat s několika dalšími. Mezi další používané technologie patří:

ORC – Organický Rankine Clausiův cyklus. Oběh tohoto cyklu je stejný jako u parní 
turbíny, je však použito jiné pracovní médium – organické látky, jako isopentan 
nebo toluen, případně dříve používaný čpavek a freony. Tato média umožňují 
práci  celého  cyklu  při  nižší  teplotách.  To  je  výhodné  při  spalování  méně 
výhřevných paliv  (biomasa),  nebo použití  jiných druhů tepelné energie  jako 
sluneční nebo geotermální energii. Získané teplo je nízkopotenciální a tomu je 
také potřeba přizpůsobit  jeho využití.  ORC cyklus  se  také využívá  zejména 
pro menší  výkony,  kdy  elektrický  výkon  nepřesahuje  1500kW.  Velkou 
nevýhodou tohoto cyklu je práce s toxickými nebo jedovatými médii.

Palivové články – jedná se o zařízení, které přímo přeměňuje chemickou energii paliva 
na elektrickou energii. Vedlejším produktem této přeměny je teplo. Při tomto 
procesu neplatí 1. zákon termodynamiky, protože energie může být v palivovém 
článku  teoreticky  získávána  s účinnosti  větší  než  100%,  v  praxi  se  však 
účinnost pohybuje kolem 80% a to v celém rozsahu zatížení. Jako palivo se v 
palivových  článcích  používá  zemní  plyn,  LPG,  bioplyn,  průmyslové  plynné 
odpady a další. Palivové články se používají především tam, kde požadujeme 
dobře regulovatelný zdroj. Mezi velké nevýhody palivových článků patří jejich 
vysoká cena a kratší životnost.

2.2. Kogenerační jednotka v areálu FSI
Kogenerační jednotka pořízená do areálu VUT je od firmy SEVA AG. Jde o kogenerační 

jednotku s dieselovým motorem. Uvažovaným palivem této jednotky je rostlinný olej. 

Obr.6. Kogenerační jednotka [10]

Elektrický výkon této kogenerační jednotky je PeKJ=170kW a tepelný PtKJ=172kW. 
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2.3. Možnosti výroby chladu
Při  výrobě  energie  v  kogeneračních  jednotkách  je  vždy nutné  mít  odběr  elektrické 

energie  i  tepla.  U  kogeneračních  jednotek  napojených  na  rozvodnou  síť  není  problém 
s odbytem elektrické energie. Pokud je teplo produkované kogenerační jednotkou používáno 
k vytápění, není pro toto teplo, hlavně v letních měsících, využití. V tomto období je naopak 
potřeba  temperovat  vnitřní  prostředí  budov,  a  to  hlavně  chladit  je.  Z  druhého  zákona 
termodynamiky  ale  víme,  že  teplo  nemůže  samovolně  přecházet  z  tělesa  o  vyšší  teplotě 
na těleso o teplotě nižší.

Abychom docílili snížení teploty námi požadovaného prostředí, je potřeba složitějšího 
cyklu, jehož součástí bude další vstup energie. Nejjednodušším cyklem, kterým toho můžeme 
dosáhnout je ideální Carnotův cyklus, který můžeme zakreslit do T-s diagramu jako obr.7.

Obr. 7. Obrácený Carnotův cyklus
Cyklus na obr.7. se skládá z:

- izotermická expanze při teplotě T2, kdy teplo Q2 je předáváno pracovnímu médiu 
( mezi body 1 a 2)

- izoentropická komprese z teploty T2 na teplotu T1 bez přestupu tepla ( mezi body 
2 a 3)

- izotermická komprese při teplotě T1, kdy pracovní médiu odevzdává teplo Q1 

(mezi body 3 a 4)

- izoentropická expanze z teploty T1 na teplotu T2 (mezi body 4 a 1)

Pomocí  druhého  zákona  termodynamiky  můžeme  vyjádřit  měrnou  energii  nutnou 
k uskutečnění cyklu:

e p=T 1−T 2⋅ s2−s1 [J/kg] nebo

e p=
q2⋅T 1−T 2

T 2
[J/kg] [7]

Při jednotkovém průtoku látky pak budeme přivedené teplo moci vyjádřit jako:
q2=T 2⋅ s2−s1 [7]

a odvedené teplo jako:
q1=q2−e p=T 1⋅s2−s1 [J/kg]
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Pro porovnání různých cyklů se v tomto případě používá chladicí faktor. chladicí faktor 
je poměr odvedeného tepla ku energii potřebné k uskutečnění cyklu. Pro Carnotův cyklus pak 
můžeme napsat:

C=
q2

e p
=

T 2

T 1−T 2
[-] [7]

V praxi se obvykle používá oběh, který využívá změny skupenství pracovního média. 
Použité pracovní médium pak musí mít vhodné vlastnosti. Důležitý je především vztah mezi 
tlakem a teplotou syté páry. Je také důležité, aby teplota varu pracovního média byla nižší 
než teplota  v  chlazeném  prostoru.  Samotný  cyklus  se  pak  částečně  podobá  ideálnímu 
Carnotovu  cyklu,  kdy  kondenzace  a  vypařování  chladícího  média  probíhá  za  konstantní 
teploty. Zbylé dva děje jsou odlišné.

Chladicí oběh se změnou skupenství pracovní látky se potom nejčastěji zakresluje do T-
s (obr. 8) nebo p-i diagramu, kde tlaková osa je v logaritmickém měřítku. 

Obr. 8. chladicí oběh se změnou skupenství pracovní látky [7]

Cyklus na obr. 8 se skládá z:

- vypařování pracovního média (mezi body 1 a 2), které probíhá za konstantní 
teploty T2 a tlaku p2. Tato teplota závisí na fyzikálních vlastnostech pracovního 
média a ovlivňuje teplotu, kterou můžeme docílit chlazením. Vypařování probíhá 
ve výparníku,  což  je  tepelný výměník,  ve  kterém je  odebíráno výparné  teplo 
pracovního média z chlazeného prostoru.

- mezi body 2 a 3 probíhá komprese páry pracovního média. Kompresí se zvýší 
tlak pracovního média na hodnotu p1 a také teplota na hodnotu T1k.

- mezi body 3 a 4 pak probíhá ochlazování páry pracovního média a následná její 
kondenzace mezi body 4 a 5. Při kondenzaci je nutné pracovnímu médiu odnímat 
teplo.  To  se  děje  ve  vzduchovém  nebo  vodním  kondenzátoru.  Teplota 
v kondenzátoru  musí  být  nižší  než  teplota  kondenzace  pracovního  média  T1. 
Jelikož  teplota  T1 je  závislá  na  tlaku  p1,  ovlivňuje  možnost  chlazení 
kondenzátoru výkon kompresoru. Pokud tedy budeme kondenzátor chladit vodou 
o  teplotě  15°C  místo  vzduchu  o  teplotě  25°C,  budeme  moci  snížit  tlak 
kompresoru.

- snížení teploty a tlaku zpět na hodnotu T2 a p2 se dosáhne ve škrtícím ventilu 
(mezi body 5 a 1). [7]
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U skutečných cyklů vyjadřujeme chladicí faktor jako:

=
q2

∣a∣
=

Q̇ 2

P př
[-] [7]

kde: q2 … měrné přivedené teplo [J/kg]

a … měrná technická práce [J/kg]

Q2 … přiváděný tepelný tok [J/s]

Ppř … příkon zařízení konajícího práci v cyklu [W]

Porovnání  různých cyklů se pak provádí  většinou ke Carnotovu cyklu.  Získáme tak 
hodnotu hospodárnosti cyklu, kterou můžeme vyjádřit jako:

= 
 por

[7]

kde: ε … chladicí faktor porovnávaného cyklu

εpor … chladicí faktor porovnávacího cyklu

Výše  zmíněný  popis  chladícího  cyklu  byl  obecný.  V praxi  je  možné použít  mnoho 
různých  cyklů,  pracujících  na  obdobném principu.  Tato  práce  se  však  bude dále  zabývat 
pouze  výrobou chladu kompresorovou technologií  a  jednostupňovou nebo dvoustupňovou 
absorpční jednotkou.

Chlazení  vnitřních  prostor  budovy bude  probíhat  fan-coilovou  jednotkou  umístěnou 
v každé místnosti. Zdrojem chladu pro tuto fan-coilovou jednotku je chladná voda o teplotě 
7/12°C (vstup/výstup). 

2.3.1. Kompresorová technologie výroby chladu
Pro výrobu chladu kompresorovou metodou je potřeba sestavit několik zařízení tak, aby 

uskutečňovala oběh popsaný výše. Schéma takovéto sestavy je zobrazeno na obr. 9.

Obr. 9. Schéma kompresorové metody výroby chladu [7]

Schématu na obr.9. odpovídá cyklus, který je zobrazen na obr.10. Pro zobrazení je volen 
p-i  diagram,  z  důvodu  větší  názornosti  a  také  z  důvodu  snazšího  popsání  cyklu  pomocí 
entalpií oproti entropiím a pro porovnání T-s diagram.
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Obr.10. p-i diagram kompresorové výroby chladu [7]

Pro popsání cyklu budeme uvažovat značení na obr. 10. Hodnoty entalpií pro různá 
pracovní média jsou uvedena v tabulkách. Na základě hodnot entalpií pak můžeme vyjádřit:

měrné teplo odvedené z chlazeného prostoru:
q2=i 2k – is [J/kg] [7]

potom odváděný tepelný tok:

Q̇2=ṁch⋅q2=ṁch⋅i2k−is [J] [7]

Z  hlediska  provozu  bude  důležitá  práce,  kterou  je  potřeba  vynaložit  k  uskutečnění 
požadovaného chladícího efektu.  V tomto případě jde o měrnou práci kompresoru, kterou 
pro ideální kompresor (pracující izoentropicky) můžeme vyjádřit jako:

ed=i 1k.is−i 2k [J/kg] [7]

Izoentropicky  pracujícímu  kompresoru  odpovídá  čerchovaná  spojnice  bodů  b a  cis 

na obr. 10. Při skutečné  expanzi dojde k odklonu, a expanze bude probíhat z bodu b do bodu 
c. Tomu pak bude odpovídat skutečná měrná práce kompresoru:

ek=i1k−i 2k [J/kg] [7]

Po  vynásobení  obou  měrných  energií  hmotnostním  průtokem  chladiva  dostaneme 
potřebný výkon kompresoru:

pro ideální případ:
Pd=ṁch⋅ed=ṁch⋅i1k.is−i2k [W] [7]

a pro skutečný případ
P k=ṁch⋅ek=ṁch⋅i1k−i 2k [W] [7]

Pomocí měrný energií můžeme vyjádřit účinnost komprese jako:

k=
ed

ek
[-] [7]

Obdobně jako chladicí tepelný tok, který odvedeme z ochlazovaného prostoru, můžeme 
vyjádřit tepelný tok, který je nutné odvést z kondenzátoru po kompresi:

Q̇1=ṁch⋅i1k−i s [W] [7]
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Pro  tepelný  tok  odváděný  z  cyklu  musí  platit,  že  je  roven  součtu  tepelného  toku 
vstupující do cyklu z chlazeného prostoru a výkonu kompresoru, tedy:

Q̇1=Q̇ 2Pk [7]

S použitím značení na obr. 9. můžeme vyjádřit chladicí faktor ideálního cyklu jako:

d=
i2k−i s

i1k.is−i2k
[-] [7]

a pro skutečný cyklus:

k=k⋅
i2k−i s

i1k.is−i2k
[-] [7]

Z  výše  uvedených  vztahů  pak  můžeme  vyjádřit  celkový  potřebný  výkon  motoru 
pohánějícího kompresor:

P elm=
Q̇2

př⋅elm⋅k
[W] [7]

kde: ηpř...účinnost převodu mezi motorem a kompresorem

ηelm...účinnost elektromotoru

Na obr.9. vidíme mírně odlišný cyklus. Body  b  a  d  neleží na křivce sytosti, ale jsou 
posunuty až za ni. U bodu b se jedná o přehřátí pracovního média, čímž můžeme dosáhnout 
většího chladícího efektu (entalpie h2k roste a tím roste i  Q2).  Toto přehřátí  však můžeme 
uskutečnit  pouze,  pokud  požadovaná  teplota  chlazení  je  stále  nižší  než  teplota  přehřátí. 
U bodu d se jedná o podchlazení pracovního média, které také zvyšuje množství odváděného 
tepla z chlazeného prostoru (u tepelných čerpadel zvyšuje množství využitelného tepla). Toto 
podchlazení je limitováno teplotou média, kterým ochlazujeme kondenzátor.

Dalším  rozdílem,  oproti  cyklu  na  obr.7.  je,  že  v  T-s  diagramu  je  křivka  komprese 
odkloněná od adiabaty - komprese není ideální. Tímto se zvýší teplota pracovního média, což 
je výhodné při použití v tepelném čerpadle, ale při chlazení se zvýší množství tepla, které je 
nutné z cyklu odvést. Expanzi ve škrtícím ventilu uvažujeme jako adiabatickou. [7]

2.3.2. Příklad vhodného kompresorového chladícího oběhu
Jako příklad zde bude uveden cyklus, na kterém by kompresorová jednotka produkující 

chladnou vodu o vhodných parametrech mohla fungovat. Budeme uvažovat vodou chlazenou 
jednotku. Takové chladicí jednotky mají větší účinnost a s nižší náklady na palivo, ale k jejich 
provozu  je  nutné  vybudování  chladicí  věže,  kde  se  bude  mařit  nízkopotenciální  teplo  z 
kondenzátoru. 

Požadavky na chladnou vodu a možnosti chladicí vody budeme uvažovat jako:
- produkovaná chladná voda: 7°C / 12°C
- chladicí voda: 30°C / 35°C

Budeme tedy uvažovat cyklus s následujícími parametry:
- teplota ve výparníku: 0°C
- přehřátí chladiva: 3°C
- teplota v kondenzátoru: 30°C
- podchlazení chladiva: 0°C

Chladivo  bude  zvoleno  R134a,  které  podle  [7]  má  pro  cyklus  pracující  při  těchto 
teplotách dobrý chladicí faktor a účinnost a nepatří mezi freony.

Pro návrh cyklu bude použit program CoolPack. Po zadání parametrů cyklu do toho 
programu je vykreslen cyklus. Pro vykreslení byl zvolen p-i diagram (obr.11).
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Obr.11 Cyklus kompresorového chlazení v log p – i diagramu
Z  programu  CoolPack  byly  také  získány  hodnoty  měrné  entalpie,  tlaku,  teploty  a 

měrného objemu v jednotlivých bodech a ty byly zaznamenány do tab. 1.
Tab.1. Body kompresorového chladicího cyklu

Bod Měrná entalpie 
i [kJ/kg]

Tlak
p [bar]

Teplota
t [°C]

Měrný objem 
v [m3/kg]

1 is=241,463 2,928 0,000
2 i2k=399,956 2,928 3,000 0,070
3 i1k,is=420,208 7,701 36,180 0,028
4 is=241,463 7,701 30,000

Tyto hodnoty platí  pro při  zanedbání ztrát.  Pro výpočet účinnosti  komprese nejdříve 
vypočteme objemovou účinnost. Ta pro chladivo R134a je vyjádřena jako:

s=[10,15⋅
t 2k−18

100
]⋅1,04⋅e

−0,07⋅ p1

p2= [7]

=[10,15⋅3−18
100

]⋅1,04⋅e
−0,07⋅2,928

7,701=0,845

kde: t2k je teplota chladiva na vstupu do kompresoru
Pro další výpočet bude nejdříve určen korekční koeficient přehřátí

k př=[1−0,1⋅
t2k−18

100
]=[1−0,1⋅ 3−18

100
]=1,015 [7]

a koeficient otáček kompresoru, při uvažování otáček kompresoru nk=1500 min-1:

k n=[1
nk

1000
−1⋅0,2]=[1 1500

1000
−1⋅0,2]=1,1 [7]
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Nejdříve bude určen poměr
s

k
=e

−2,4⋅T 1

T 2
2,88

⋅k př⋅k n=e
−2,4⋅273,15

303,152,88
⋅1,015⋅1,1=1,427 [7]

Celková účinnost je pak rovna

k=
s

1,427
=0,845

1,427
=0,574

Nyní můžeme určit entalpii bodu 3´ ze vztahu

i1k=i2k
i1k ,is−i 2k

k
=399,956420,208−399,956

0,574
=435,238kJ /kg

tomu odpovídá teplota na výstupu z kompresoru t3´= 50°C.
Dále určíme potřebný průtok chladiva pro zajištění chladícího výkonu QC=990kW, který 

je určen v kapitole 2.1.

ṁch=
Q̇C

i 2k−i s
= 990

399,956−241,463
=6,246kg⋅s−1

Potřebný výkon kompresoru pak bude
P k=ṁch⋅i1k−i2k =6,246⋅435,238−399,956=220kW

a tepelná zátěž kondenzátoru
Q1=ṁch⋅i1k−i s=6,246⋅435,238−241,463=1210kW

chladicí faktor u námi uvažovaného cyklu je

ch, komp=
Q̇C

P k
=990

220
=4,5

2.3.3. Absorpční chlazení
Absorpční  chladicí  cyklus  je  z  části  podobný  kompresorovému.  Teplo  je  zde 

z chlazeného prostoru odnímáno výparníkem, ve kterém dochází  k vypařování  pracovního 
média, dále dochází ke zvýšení tlaku a teploty pracovního média, k jeho kondenzaci a odvodu 
tepla v kondenzátoru a opětovnému snížení tlaku a teploty pracovního média. Rozdíl spočívá 
ve způsobu zvyšování tlaku a teploty pracovního média.

Obr. 12. Schéma absorpční chladicí jednotky [7]
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Absorpční cyklus podle obr. 12. pracuje následovně:

– Chladivem je ve výparníku odebráno teplo z chlazeného prostoru

– Chladivo odchází do absorbátoru, kde je pohlcována absorbentem a vzniká bohatý 
roztok.  Při  tomto  procesu  se  v  absorbátoru  uvolňuje  absorpční  teplo,  které  je 
potřeba odvádět, aby se roztok nacházel ve stavu, kdy je schopný pohlcovat další 
páry pracovního média.

– Bohatý  roztok  je  nasáván  čerpadlem  a  dopravován  do  vypuzovače.  Čerpadlo 
zvyšuje  tlak  bohatého  roztoku  na  úroveň,  která  je  ve  vypuzovači  a  také 
v kondenzátoru.

– Ve  vypuzovači  se  bohatý  roztok  ohřívá  a  vře,  čímž  se  odděluje  absorbent 
od chladiva.  Jelikož  chladivo  má  nižší  teplotu  varu,  odchází  přes  separátor 
vlhkosti v plynné formě do kondenzátoru. Absorbent se přes škrtící ventil vrací 
zpět do vypuzovače.  Škrtící  ventil  má v tomto případě za úkol vyrovnat rozdíl 
tlaků mezi vypuzovačem a absorbátorem. Teplo sloužící k vytápění vypuzovače je 
rovno energii, která je nutná k chodu celého cyklu a je hlavním vstupem energie 
do cyklu.

– Chladivo  dále  vstupuje  do  kondenzátoru,  odkud je  nutné  odvádět  kondenzační 
teplo,  a  do  škrtícího  ventilu,  kde  je  snižována  jeho  teplota  a  tlak.  Chladivo 
s nízkou teplotou pak znovu ve výparníku odnímá teplo z chlazeného prostoru.

Pro zvýšení účinnosti  celého cyklu je možné přidat  tepelný výměník (8),  ve kterém 
absorbent  po  odchodu  z  vypuzovače  předá  teplo  bohatému  roztoku  vstupujícímu 
do vypuzovače.  Tím se sníží  množství  tepla,  které  je  nutné odvádět  z  absorbátoru a  také 
příkon čerpadla (5).

Hlavním vstupem energie absorpčního cyklu je tedy tepelná energie. Absorpční jednotka 
je  tedy  vhodná,  jestliže  máme  zdroj  tepelné  energie  o  vhodných  parametrech.  Nabízí 
se použití  s  kogeneračními  jednotkami,  u  kterých  je  hlavně  v  letních  měsících  problém 
s odběrem tepla.  Toto teplo by tak mohlo být využito ke chlazení  a například k následné 
klimatizaci obytných prostor. Tato možnost pak bude dále rozvinuta v této práci.

Nejběžnější pracovní látky absorpčního cyklu je voda jako absorbent a čpavek (NH3), 
nebo bromid lithný (LiBr) jako chladivo. Bromid litný je stabilní a netoxická sůl, lze ji však 
použít pouze u oběhů, u kterých není požadovaná teplota nižší než 0°C. [1]

2.3.4. Příklad vhodného jednostupňového absorpčního oběhu
Vyjdeme-li ze stejných požadavků na cyklus jako u kompresorového chlazení, můžeme 

zvolit cyklus s vodou jako chladivem a bromidem lithným jako absorbentem.

Konstrukce  celého  oběhu  bude  provedena  v  p-t  diagramu  (obr.13)  na  základě 
požadované teploty chladiva ve výparníku. Ta, na mezní křivce vody, určuje tlak v nízkotlaké 
části cyklu. Dalším určujícím parametrem je teplota chladicí vody v absorbátoru udávající 
koncentraci chladiva v bohatém roztoku. Teplota vody v kondenzátoru určuje tlak v horní 
části  cyklu.  Průsečík  této  izobary  a  křivky koncentrace  bohatého  roztoku  zobrazuje  stav 
roztoku ve vypuzovači, kdy se odděluje chladivo od absorbentu. Oddělené chladivo odchází 
do kondenzátoru a ve vypuzovači se snižuje jeho koncentrace až na koncentraci chudého 
roztoku.  Ta  je  dána  průsečíkem  izobary  vysokého  tlaku  a  izotermy  maximální  teploty 
ve vypuzovači. 

Z p-t diagramu také vidíme, že nehrozí krystalizace LiBr, jelikož křivka nasycení je 
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dostatečně vzdálena od pravé částí zvoleného cyklu.

Obr.13. Jednostupňový absorpční chladicí cyklus v p-t diagramu [7]

Pro  popsání  cyklu  si  v  jeho  důležitých  místech  zvolíme  body.  Ty  jsou  zobrazeny 
ve schématu na obr. 14.

Obr.14. Schéma jednostupňového absorpčního chladícího oběhu [9]
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V těchto bodech pak budou z p-t diagramu (obr.13) určeny důležité veličiny cyklu a 
budou zaznamenány do tabulky 2.

Tab. 2. Body jednostupňového absorpčního chladicího cyklu [9]

Bod Entalpie 
i [kJ/kg]

Hmotnostní 
průtok 
m [kg/s]

Tlak p [kPa] Teplota t [°C] Koncetrace 
H2O ξ [%]

1 85,8 4,6 0,68 32,9 43,3
2 85,8 4,6 7,35 32,9 43,3
3 147 4,6 7,35 63,2 43,3
4 221,2 4,17 7,35 89.4 37,6
5 153,9 4,17 7,35 53,3 37,6
6 153,9 4,17 0,68 44,7 37,6
7 2644,6 0,43 7,35 76,8 1
8 167,2 0,43 7,35 39,9 1
9 167,2 0,43 0,68 1,5 1
10 2503,4 0,43 0,68 1,5 1
11 418,9 100
12 404,2 96,5
13 104,8 25
14 154,9 37
15 125,2 30
16 146,3 35
17 50,41 47,2 12
18 29,43 7

Z  daného  chladícího  výkonu  (QC=990kW)  určíme  hmotnostní  průtoky.  Ty  budou 
postupně zaznamenávány do tabulky 2.

Chladicí výkon je výkon, který musí být předán chladiva ve výparníku. Hmotnostní tok 
chladiva tedy bude

ṁ9=ṁ10=
Q̇C

i10−i9
= 990
2503,4−167,2

=0,43 kg / s

Můžeme také určit průtok vychlazené vody

ṁ17=ṁ18=
Q̇C

i 17−i18
= 990
50,4−29,43

=47,2kg /s

Hmotnostní toky mezi absorbátorem a vypuzovačem jsou zobrazeny na obr.15.
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Obr.15 Hmotnostní toky v absorbátoru [7]

Podle obr.15 pak můžeme napsat bilanční rovnici absorbátoru pro 1kg chladiva
1 y−1⋅ch= y ´⋅b [7]

kde: y´ je množství roztoku, který musí obíhat mezi 
absorbátorem  a  vypuzovačem  aby  bylo 
možné absorbovat 1kg chladiva

ξch je  koncentrace  chladiva  (H2O)  v  chudém 
roztoku

ξb je  koncentrace  chladiva  (H2O)  v bohatém 
roztoku

úpravou dostáváme

y ´=
1−ch

b−ch
= 1−0,376

0,433−0,376
=10,7 [7]

Pro námi uvažovaný případ
y=ṁ1=ṁ2=ṁ3= y ´⋅m9=10,7⋅0,43=4,60 kg /s

a
ṁ4=ṁ5=ṁ6=ṁ1−ṁ9=4,60−0,43=4,17kg /s .

Dále určíme tepelný výkon, který je nutné odvézt z absorbátoru jako

Q̇ab=i 10⋅ṁ10i6⋅ṁ6−i1⋅ṁ1=

=2503,4⋅0,43153,9⋅4,17−85,8⋅4,6=1323,5 kW

potom tepelný výkon, který je nutné odvést z kondenzátoru:

Q̇ k=ṁ7⋅i7⋅i8=0,43⋅2644,6−167,2=1065,3kW

Tepelný výkon, který je nutné přivést do vypuzovače:

Q̇b=ṁ7⋅i7ṁ4⋅i4−ṁ3⋅i3=

=0,43⋅2644,64,17⋅221,2−4,6⋅147,0=1383,4 kW

chladicí faktor může být vyjádřen jako

abs1=
Q̇C

Q̇b

= 990
1383,4

=0,72
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2.3.5. Dvoustupňová absorpční chladicí jednotka
Další uvažovanou možností v této práci bude dvoustupňová absorpční chladicí jednotka. 

Jedná  se  vlastně  o  rozšíření  jednostupňové  absorpční  jednotky  (ta  tvoří  první  stupeň) 
o kondenzátor  a  vypuzovač  (tvořící  s  částmi  prvního  stupně  druhý  stupeň).  Schéma  této 
chladicí jednotky je zobrazeno na obr. 15. 

Obr. 15. Schéma dvoustupňové chladicí jednotky [7]

Ve vypuzovači druhého stupně (1) dochází k vyloučení páry chladiva z absorbátoru. 
Pára chladiva z vypuzovače druhého stupně odchází do kondenzátoru druhého stupně (6), kde 
kondenzuje (ve schématu na obr.11 je kondenzátor druhého stupně přímo součástí vypuzovače 
prvního stupně).  Kondenzační teplo slouží  jako zdroj  energie vypuzovače prvního stupně. 
Vypuzovač prvního stupně pracuje s tlakem a teplotou nižší, než jaká je ve druhém stupni, ale 
vyšší než tlak a teplota v absorbátoru a výparníku. Z vypuzovače prvního stupně odchází 
absorbent přes škrtící ventil zpět do absorbátoru (5) a pára chladiva do kondenzátoru (3), kde 
kondenzuje  a  míchá  se  s  kapalným  chladivem z  kondenzátoru  druhého  stupně.  Kapalné 
chladivo  je  přes  škrtící  ventil  vedeno  do  výparníku  (4),  kde  odebírá  teplo  z  chlazeného 
prostoru.  Pára  z  výparníku  je  pak,  stejně  jako  v  jednostupňové  jednotce,  míchána 
s absorbentem a čerpána do vypuzovače druhého stupně. [7]

Jednotlivé části celého cyklu je možné propojit v mírně odlišném pořadí, získáme tak 
jednotku, která se liší  od schématu na obr.15.  Na tom je zobrazena jednotka se sériovým 
zapojením,  kdy nasycený  roztok z  absorbátoru  jde  do  vypuzovače  druhého  stupně.  Další 
možností je sériová jednotka, kdy nasycený roztok jde nejdříve na vypuzovač prvního stupně 
a paralelní jednotka, která je zobrazená na obr. 16. Jedná se o zobrazení v p-T diagramu, 
na kterém lze dobře vidět orientační rozložení těchto veličin.
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Obr. 16. Paralelní dvoustupňová absorpční chladicí jednotka v p-T diagramu [9]

Způsob zapojení ovlivňuje i parametry jednotky, hlavně chladicí faktor. Porovnání tří 
typů jednotek u cyklu pracujícího se stejnými parametry je v tab.3. 

Tab.3. Porovnání dvoustupňových absorpčních jednotek [9]

Uspořádání chladicí faktor [-] chladicí výkon [kW]
Paralelní 1,325 354,4
Sériové,  nasycený  roztok 
na vypuzovač druhého stupně 1,244 371,1

Sériové,  nasycený  roztok 
na vypuzovač 1.stupně 1,238 370,2

Jak je patrné z tab.3, je chladicí faktor u dvoustupňových absorpčních jednotek vyšší 
než 1,2, což je v porovnání s jednostupňovými jednotkami téměř dvakrát více. Je to z toho 
důvodu,  že  u  dvoustupňové  jednotky  je  teplo  přiváděno  pouze  do  jednoho  stupně. 
Zjednodušeně řečeno, přiváděné teplo je využito dvakrát. Je však potřeba přivádět pracovní 
médium o vyšší teplotě. Jestliže jednostupňová jednotka má vstup topné vody o teplotě 90°C, 
u dvoustupňové je potřeba mít topnou vodu o teplotě nad 120°C, případně páru o vyšších 
parametrech.

2.3.6. Příklad vhodného dvoustupňového absorpčního oběhu
Pří  návrhu  budou  opět  použity  stejné  požadované  parametry  na  chlazení  jako 

u kompresorového  a  jednostupňového  chlazení.  Bude  zvolena  paralelní  dvoustupňová 
jednotka,  jelikož  jak  plyne  z  tab.3  je  u  této  jednotky  dosahováno  nejlepšího  chladícího 
faktoru. 
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Nejdříve  zakreslíme  cely  oběh  do  p-t  diagramu,  obdobně  jako  u  jednostupňové 
absorpční jednotky - obr.17. 

Obr. 17 Dvoustupňový absorpční cyklus v p-t diagramu
Při  návrhu  prvního  stupně  se  postupuje  stejně  jako  u  jednostupňového  cyklu.  Tlak 

ve druhém stupni je pak určen průsečíkem koncentrace chudého roztoku s pracovní teplotou 
druhého stupně.

Ve schématu pak obdobně budou zobrazeny a očíslovány jednotlivé body, viz obr.18, a 
hodnoty důležitých veličin pak budou zapsány do tabulky 4.
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Obr.18. Schématické zobrazení dvoustupňové absorpční jednotky s vyznačenými body [9]

Tabulka 4. Body dvoustupňového absorpčního chladicího cyklu [9]

Bod Entalpie 
i [kJ/kg]

Hmotnostní 
průtok m [kg/s]

Tlak p [kPa] Teplota t [°C] Koncentrace 
H2O ξ [%]

1 65,59 2,8 0,88 29,85 0,48
2 65,59 2,8 4,17 29,85 0,48
3 102,7 2,8 4,17 47,33 0,48
4 195 2,39 4,17 76,39 0,38
5 151,4 2,39 4,17 53,12 0,38
6 151,4 2,39 0,88 47,91 0,38
7 2608,7 0,18 4,17 57,47 0
8 124,5 0,41 4,17 29,72 0
9 124,5 0,41 0,88 5,13 0
10 2511 0,41 0,88 5,13 0
11 124,28 1,54 4,17 57,46 0,48
12 124,32 1,54 64,23 57,49 0,48
13 194,1 1,54 64,23 90,18 0,48
14 323,3 1,31 64,23 144,84 0,38
15 241,4 1,31 64,23 101,16 0,38
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16 241,4 1,31 4,17 78,6 0,38
17 2726,2 0,23 64,23 122,8 0
18 367,2 0,23 64,23 87,73 0
19 367,2 0,23 4,17 29,72 0
21 150
22 142,04
23 25
24 33,65
25 25
26 28,16
27 50,41 47,2 12
28 29,43 7

Stejně jako v kapitole 1.3.4. se nejdříve ze známého chladícího výkonu určí potřebný 
průtok výparníkem. 

ṁ9=ṁ10=
Q̇C

i10−i9
= 990
2511,0−124,5

=0,415 kg / s

Hmotnostní průtok vychlazené vody bude stejný jako v první případě, tedy:

ṁ17=ṁ18=
Q̇C

i 17−i18
= 990
2726,2−367,2

=47,2 kg /s

Další výpočet dvoustupňového absorpčního cyklu je poměrně složitý. Pro zjednodušení 
bude  převzat  cyklus  z  [9].  Průtoky  v  jednotlivých  bodech  cyklu  jsou  zaznamenány 
v tabulce 4. 

Na základě známých průtoků a entalpií v jednotlivých bodech cyklu pak mohou být 
určeny  tepelné  zátěže  jednotlivých  částí  cyklu.  Tepelný  výkon,  který  je  nutné  odvézt 
z absorbátoru

Q̇ab=i 10⋅ṁ10i6⋅ṁ6−i1⋅ṁ1=

=2511⋅0,41151,4⋅2,39−65,6⋅2,8=1207,7kW

potom tepelný výkon, který je nutné odvést z kondenzátoru 1. stupně:

Q̇ k1=ṁ7⋅i 7m19⋅i19−m8⋅i8=

=0,18⋅2608,70,23⋅367,2−0,41⋅124,5=503,0 kW .

Tepelný výkon, který je nutné přivést do vypuzovače 2. stupně:

Q̇b2=ṁ17⋅i 17ṁ14⋅i14−ṁ13⋅i13=

=0,23⋅2726,21,31⋅323,3−1,54⋅194,1=751,6 kW

chladicí efekt může být vyjádřen jako

abs2=
Q̇C

Q̇b

= 990
751,6

=1,32
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Pro kontrolu bude proveden výpočet  tepla,  které  je  nutné  odvézt  z  kondenzátoru 2. 
stupně

Q k2=ṁ17⋅i17−i18=542,6 kW

a tepla potřebného na vytápění vypuzovače 1. stupně

Q̇b1=ṁ3⋅i 3ṁ16⋅i16−ṁ7⋅i7−ṁ11⋅i11−ṁ4⋅i 4=523,2 kW

Oba tyto  tepelné  výkony by se sobě  měly rovnat,  což  až  na  malou odchylku,  platí 
i v tomto  případě.  Tepelný  výkon  odváděný  z  kondenzátoru  je  větší,  než  tepelný  výkon, 
kterým je nutné vytápět vypuzovač 1. stupně. Tento přebytek by pak ve skutečném cyklu byl 
odveden do okolí jako ztráty.

3. Možnosti chlazení budovy A1
Cílem této práce bude porovnat a navrhnout různé způsoby chlazení budovy A1 FSI 

s případným využití kogenerační jednotky.

3.1. Budova A1 FSI
Jedná se o 19. nadzemních pater vysokou budovu, která je od roku 1986 využívána 

částečně pro účely výuky Fakulty strojního inženýrství a částečně jako kancelářské prostory 
pracovníků fakulty. 

Obr.17 Budova A1 FSI [17]
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Chladicí výkon uvažované chladicí jednotky musí pokrýt celou tepelnou zátěž budovy. 
Ta se skládá z tepelné zátěže citelným a vázaným teplem, tepelných zisků z přívodu čerstvého 
vzduchu a celkové tepelné ztráty klimatizovaného prostoru. Tepelné zátěže budou převzaty 
z jiné diplomové práce viz. [8]. 

V práci  [8] je vypočítán maximální  potřebný chladicí  výkon pro den 21. červen.  Je 
uvažováno,  že v tento den bude budova plně obsazena studenty i  zaměstnanci  fakulty.  V 
tomto období je však na fakultě zkouškové období a nedá se předpokládat plné obsazení jak je 
uvažováno v [8]. Oproti [8] tak bude provedena korekce a ve výpočtu potřebného chladícího 
výkonu bude zanedbán chladicí výkon potřebný ke chlazení učeben až na jednu v každém 
patře,  která  by  mohla  být  využita  ke  zkoušení  nebo  k  jiným  účelům.  To  také  bude 
představovat  rezervu chladícího výkonu. Vzduchotechnika v práci  [8]  je  navržena tak,  že 
chlazení je možné ovládat pro každou místnost zvlášť a předchozí předpoklad je tedy možný.

S výše popsanými úpravami pak bude potřebný chladicí výkon pro dvě patra:

Q2p = 110 000 W

Budova A1 má 19 nadzemních pater. V této práci ale bude uvažováno chlazení pouze 18 
z nich, jelikož v prvním a druhé patře zabírá větší část plochy vestibul. Všechna ostatní patra 
jsou využívána k podobným účelům jako vzorová patra řešená v práci [8]. Celkový chladicí 
výkon pro budovu A1 tak můžeme spočítat jako:

QCA1=
Q 2p

2
⋅np=

110000
2

⋅18=990000W

kde: np je počet uvažovaných pater

Dále budou rozebrány jednotlivé způsoby výroby chladu a provedeno jejich porovnání.

3.2. Kompresorové chlazení
První porovnávanou variantou bude výroba chladu v kompresorové chladicí jednotce. 

Zdrojem energie pro kompresorovou chladicí jednotku je elektřina. Při použití této možnosti 
chlazení,  nebude výhodné využívat kogenerační jednotku instalovanou v areálu VUT FSI, 
jelikož nebude zaručen odběr tepla z této jednotky.

Abychom mohli posoudit provoz této chladicí jednotky z ekonomického hlediska, bude 
nutné znát cenu elektřiny. Cena elektřiny bude uvažována:

cel= 4041 Kč/MWh včetně DPH [12] 

Schéma přeměny energií u kompresorové chladicí jednotky je pak zobrazeno na obr. 20.

Obr. 20. Toky energií v kompresorové chladicí jednotce
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3.2.1. Kompresorová chladicí jednotka
Pro tuto porovnávanou variantu bude zvolena chladicí jednotka Veskom Phoenix. Jde 

o vzduchem chlazenou kompresorovou jednotku s označením PHOENIX 1008. 

Obr.21. Kompresorový zdroj chladné vody CLIVET [11]

Obr. 22. Část katalogového listu chladících jednotek PHOENIX [11]

Z katalogového listu firmy BM Klima (obr.22) pak můžeme odečíst údaje této jednotky:

chladicí výkon: Pchkomp=1008kW

celkový příkon: Ppřkomp=373kW

parametry chlazené vody: 7°C/12°C

Maximální teplota okolního vzduchu: 35°C

Z  parametrů  této  jednotky  můžeme  vidět,  že  splňuje  všechny  kladené  požadavky 
na chlazení budovy A1. Také se nepředpokládá, že teplota okolí překročí 35°C.
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Životnost této jednotky bude uvažována tžkomp=15 let

Cena této jednotky u firmy BM Klima, která je zastoupením firmy Clivet v ČR, je

cKOMP =2 666 000 Kč

3.2.2. Chladicí věž
Jelikož byla zvolena vzduchem chlazená jednotka, není nutné pořízení chladicí věže. 

Chlazení celého cyklu je zajištěno přímo v dodávané jednotce.

3.2.3. Energetické náklady na výrobu 1 MWh chladu kompresorovou 
jednotkou

Pří použití rozdílných technologií chlazení, jsou dány ceny vstupních energií různým 
způsobem. To však není pro porovnání různých způsobů chlazení vhodné. V této kapitole tak 
budou různé způsoby udávání cen vstupních energií přepočítány na jednotku dodané chladicí 
energie.

Jakou veličinou sloužící  k  pozdějšímu porovnání  budou sloužit  energetické  náklady 
na výrobu 1 MWh chladu.  Do této  veličiny nebudou uvažovány náklady na  pořízení  celé 
technologie, ale zatím pouze energetické vstupy.

Při  kompresorovém  chlazení  je  veškerá  elektrická  energie  dodávána  pouze  jako 
elektrická energie. Její celková spotřeba je zjištěna ze specifikací jednotky. Ppřkomp=373kW. 
Příkon jednotky v tomto případě obsahuje příkony všech pomocných pohonů.

Cena elektrické energie z rozvodné sítě byla zmíněna výše, pro přehlednost je:

cel=4041 Kč/MWh

Energetické náklady na výrobu 1 MWh chladu pak můžou být spočteny jako:

nekomp=
P přkomp⋅cel

Pchkomp
=373⋅4041

1008
=1495 Kč /MWhch

Do  výpočtu  bude  zahrnut  také  odpar.  Ten  je  zadán  jako  množství  odpařené  vody 
za jednotku času. Nejdříve bude vypočtena doba, za kterou absorpční chladicí jednotka vyrobí 
1MWh chladu:

t 1MWhkomp=
1000
P chkomp

=1000
1008

=0,992h/MWhch

V grafu 1 pak můžeme vidět podíl ceny jednotlivých vstupů energie. Tento ukazatel není 
u kompresorové jednotky zajímavý, vzhledem k jedinému druhu vstupní energie.

Graf 2. Náklady na výrobu 1MWh chladu kompresorovou jednotkou
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3.3. Jednostupňové absorpční chlazení
Druhou  porovnávanou  možností  chlazení  bude  jednostupňové  absorpční  chlazení. 

Zdrojem energie je v tomto případě teplo a médiem pro jeho dodávku teplá voda. V tomto 
případě je možné využití kogenerační jednotky i v letním období, kdy teplo z této jednotky 
bude  dodáváno  jako část  příkonu  absorpční  jednotky až  do  výše  maximálního  tepelného 
výkonu kogenerační jednotky. 

Tepelný výkon kogenerační jednotky však nestačí na pokrytí provozu absorpční chladicí 
jednotky.  Bude  tedy  uvažováno,  že  zbylá  dodávka  tepla  bude  uskutečněna  z  dálkových 
rozvodů Tepláren Brno. V tomto případě pak bude cena tepla:

ctepDR= 503 Kč/GJ

Teplo z kogenerační jednotky pak bude dodáváno s garantovanou úsporou. Tato úspora 
oproti teplu z dálkového rozvodu činí 16%. Cena tepla z kogenerační jednotky tedy činí:

ctepKJ= 422 Kč/GJ

Další výhodou bude možnost odběru levnější elektrické energie. Cena elektrické energie 
z kogenerační jednotky je opět vázána na cenu elektrické energie ze sítě a je o 11% nižší, tedy

celKJ= 3597 Kč/MWh

Spotřeba energií je u této varianty komplikovanější než v předchozím případě. Teplo 
dodávané absorpční jednotce může být nakupováno za dvě rozdílné ceny. Ekonomiku této 
varianty bude také ovlivňovat úspora ceny elektřiny. Pro názornost pak budou taky energií 
opět schématicky zobrazeny – obr. 22.

Obr. 22 Toky energií při použití jednostupňové absorpční chladicí jednotky
Teplárny  Brno  v  současné  době  provozují  horkovodní  síť  mimo  tepnou  sezónu  o 

teplotách 80°C/55°C. Tyto teploty teplé vody však nedostačují pro pohon absorpční chladicí 
jednotky. Pro úplnost porovnání však bude možnost použití absorpční chladicí jednotky dále 
rozvinuta.  Její  realizace  by  však  byla  možná  pouze  po  dohodě  o  navýšení  teploty  vody 
v dálkových rozvodech případně po realizaci opatření,  kdy by došlo k dohřátí topné vody 
na teplotu minimálně 90°C.

3.3.1. Jednostupňová absorpční chladicí jednotka
Pro tuto  variantu  byla  vybrána  jednotka  od firmy Broad,  která  je  v  ČR zastoupena 

firmou SOKRA, s označením BDH 100.

44



Energetický ústav FSI VUT                                                                                               Jan Sukup  

Obr. 23 Absorpční chladicí stroj BROAD [13]

Parametry této jednotky jsou zjištěny z katalogového listy firmy SOKRA a jsou:

chladicí výkon: Pchabs1 = 1023kW

elektrický příkon: Ppřabs1=5,7kW

průtok teplé vody: Vabs1=116 m3/h

průtok chladicí vody: Votabs1 = 308 m3/h

Spotřeba energie je udána v průtoku teplé vody. To z výpočtového hlediska není úplně 
vhodné, proto bude proveden přepočet na tepelný výkon, který je nutné absorpční jednotce 
dodat. Teploty, při kterých tato absorpční jednotka pracuje jsou 98°C/88°C. Při teplotě teplé 
vody 98°C, je entalpie 411,32 kJ/kg, a při teplotě 88°C je entalpie 369,39 kJ/kg. 

Tepelný výkon pohánějící tuto jednotku tedy bude:

P tabs1=
V abs1⋅H2O95⋅itvstup−i tvystup

3600
=

=
116⋅961,9⋅411,32−369,39

3600
=1300kW

kde ρH2O95 je hustota vody při teplotě 95°C

Pořizovací cena této chladicí jednotky byla zjištěna u firmy SOKRA:

cABS1 = 3 792 000 Kč

Navržená délka životnosti pak činí

tžABS = 25 let

3.3.2. Chladicí věž
Uvažována bude chladicí věž stejné koncepce jako u předchozí varianty. Odlišný bude 

pouze potřebný chladicí výkon. Ten bude u absorpční jednotky vyšší a může být vypočten 
z průtoku chladicí vody. chladicí voda má teploty tchvýstup=37°C/tchvstup=30°C čemuž odpovídají 
entalpie iotvýstup=154,78kJ/kg a totvstup=125,22kJ/kg. chladicí výkon je pak:

PCHVabs1=
V otabs1⋅H2O35⋅i otvýstup−iotvstup

3600
=

=
308⋅994,1⋅154,78−125,22

3600
=2529kW
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K  tomto  chladícímu  výkonu  byla  zvolena  chladicí  věž  TGA520  od  firmy  TEVA. 
Katalogový list chladicí věže je v příloze 1. Základní parametry této chladicí věže jsou:

pořizovací cena: cCHVABS1=564 000 Kč

příkon ventilátorů: PVABS1=18,5 kW

odpar vody a úlet: oabs1=0,98 l/s

Obr. 24 chladicí věž s otevřeným chladícím okruhem [13]

Ve chladicí věži při provozu dochází k odparu vody. Tato voda musí být do chladicí 
věže  doplňována.  V areálu  FSI  VUT není  žádný  zdroj  vody a  ta  proto  bude  muset  být 
doplňována  z vodovodního  potrubí  pitné  vody.  Jelikož  úbytek  vody  je  poměrně  velký, 
nemůže být zanedbán. Z tohoto důvodu bude potřeba i výše vodného

cH2O = 60,17 Kč/m3 [14]

3.3.3. Energetické náklady na výrobu 1 MWh chladu 
jednostupňovou absorpční jednotkou

U  jednostupňové  absorpční  jednotky  budou  energetické  náklady  na  výrobu  1MWh 
chladu  vypočteny podobně  jako  u  kompresorové  jednotky.  Navíc  však  budou  započítány 
náklady na spotřebu elektrické  energie  pro  chladicí  věž  a  spotřebu vody,  která  se  odpaří 
v chladicí věži.

V případě ceny tepla bude uvažováno, že bude využit plný výkon kogenerační jednotky 
PtKJ=172kW při ceně tepla ctepKJ= 422 Kč/GJ a zbytek potřebného výkonu bude pokryt teplem 
o ceně ctepDR= 503 Kč/GJ.

Dále bude uvažováno, že elektrický příkon všech zařízení bude pokryt z kogenerační 
jednotky.  Cena  elektrické  energie  z  kogenerační  jednotky  je  celKJ=3597  Kč/MWh.  Tento 
předpoklad je možný protože celkový elektrický výkon kogenerační jednotky je vyšší, než 
příkon všech zařízení v absorpční jednotce i chladicí věži.

Ceny tepla jsou uvedeny v Kč/GJ, pro výpočet budou převedeny na Kč/MWh

c´tepKJ= 1519 Kč/MWh

c´tepDR= 1810 Kč/MWh
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Náklady na výrobu 1 MWh chladu při započtení jen tepelného příkonu pak jsou:

n tabs1=
PtKJ⋅c ´tepKJ P tabs1−P tKJ ⋅c ´ tepDR

Pchabs1
=

=
172⋅15191300−172⋅1810

1023
=2251 Kč /MWhch

Při uvažování pouze elektrického příkonu všech zařízení budou energetické náklady:

nelabs1=
P přabs1PVABS1⋅celKJ

P chabs1
=

=
5,718,5⋅2597

1023
=85 Kč /MWhch

Do  výpočtu  bude  zahrnut  také  odpar.  Ten  je  zadán  jako  množství  odpařené  vody 
za jednotku času. Nejdříve bude vypočtena doba, za kterou absorpční chladicí jednotka vyrobí 
1MWh chladu:

t 1MWhabs1=
1000
Pchabs1

=1000
1023

=0,978 h /MWhch

Množství odpařené vody na 1 MWh vyrobeného chladu:
Oabs1=3600⋅oabs1⋅t1MWhabs1=

=3600⋅0,98⋅0,978=3450 l /MWhch=3,45 m3/MWhch

Pro  odpar  pak  budou  náklady  na  1  MWh  chladu  vyrobeného  absorpční  chladicí 
jednotkou:

nOabs1=Oabs1⋅cH2O=3,45⋅60,17=208 Kč /MWhch

Celkové náklady na výrobu 1MWh chladu jednostupňovou absorpční jednotkou budou
neabs1=ntabs1nelabs1nOabs1=

=225185208=2544 Kč /MWhch

Rozložení provozních nákladů pak můžeme vidět na grafu 2.

Graf 2. Náklady na výrobu 1MWh chladu jednostupňovou absorpční jednotkou
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Z grafu 2 vyplývá, že hlavní část celkových nákladů na provoz tvoří náklady na teplo. 
Ty jsou vysoké kvůli velké spotřebě tepla absorpční jednotkou, to je však vlastnost absorpční 
technologie. Dalším faktorem ovlivňujícím náklady na teplo je jeho cena. V případě snížení 
ceny tepla by se ekonomika provozu absorpční jednotky zlepšila.

3.4. Dvoustupňové absorpční chlazení
Poslední  porovnávanou  možností  je  chlazení  dvoustupňovou  absorpční  jednotkou. 

V tomto případě je palivem zemní plyn. Ten je uvnitř jednotky spalován a teplo ze spalování 
je používáno k vytápění vypuzovače druhého stupně. K ekonomickému zhodnocení tak bude 
nutné znát cenu zemního plynu. Ceny zemního plynu se odvíjejí od jeho spotřeby. Z ceníku 
tak byla odhadnuta spotřeba, které odpovídá cena plynu

czp=1055 Kč/MWh [15]

Nevýhodou u této varianty je opět nevyužití odpadního tepla z kogenerační jednotky. 

Schématický tok energií je zobrazen na obr. 25

Obr.25 Toky energií při použití dvoustupňové absorpční chladicí jednotky

3.4.1. Dvoustupňová absorpční chladicí jednotka
Pro tuto variantu byla opět zvolena jednotka od firmy Broad s označením BZ 100. Tuto 

jednotku je možné použít pro chlazení, vytápění i produkci teplé užitkové vody. Pro účely této 
práce bude však uvažováno s provedením pouze pro výrobu chladu.
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Obr. 26 Dvoustupňové absorpční chladicí stroje BROAD []

Na obr.26. Je zobrazena část katalogu firmy SOKRA. Z tohoto katalogu opět můžeme 
vyčíst potřebné parametry výše zmíněné jednotky

chladicí výkon: Pchabs2 = 1163 kW

elektrický příkon: Ppřabs2 = 9,8kW

spotřeba zemního plynu: Vzp = 85,5 m3/h

průtok chladicí vody: Votabs2 = 240 m3/h

Pořizovací cena této jednotky pak byla firmou SOKRA vyčíslena na:

cABS2= 4 877 000 Kč

Životnost  dvoustupňové  absorpční  jednotky je  stejná  jako  v  případě  jednostupňové 
jednotky, tedy

t žABS=25 let

3.4.2 Chladicí věž
Výběr chladicí  věže  bude probíhat  stejně,  jako u jednostupňové absorpční  jednotky. 

Odlišné budou opět pouze dílčí parametry. chladicí výkon bude u dvoustupňové absorpční 
jednotky nižší než u jednostupňové a opět bude vypočten z průtoku chladicí vody. 

PCHVabs2=
V otabs2⋅H2O35⋅iotvýstup−iotvstup

3600
=

=
240⋅994,1⋅154,78−125,22

3600
=1959kW

K  tomto  chladícímu  výkonu  byla  zvolena  chladicí  věž  TGA510  od  firmy  TEVA. 
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Katalogový list chladicí věže je v příloze 1. Základní parametry této chladicí věže jsou:

pořizovací cena: cCHVABS1=520 000 Kč

příkon ventilátorů: PVABS2=15 kW

odpar vody a úlet: oabs2=0,81 l/s

3.4.3. Energetické náklady na výrobu 1 MWh chladu dvoustupňovou 
absorpční jednotkou

Do dvoustupňové absorpční  jednotky je energie  dodávána ve formě zemního plynu. 
Cena zemního plynu byla zjištěna czp= 1055 Kč/MWh.

Spotřeba zemního plynu je v katalogu uvedena v m3/h. To však pro další výpočet není 
vhodné. Proto bude spotřeba zemního plynu převedena:

  V´zp= 902 kW
Náklady na zemní plyn vztažené na 1MWh chladícího výkonu mohou být spočteny jako

nzpabs2=
V ´ zp⋅czp

Pchabs2
=902⋅1055

1163
=818 Kč /MWhch

Pro výpočet nákladů na elektřinu bude opět použita cena elektrické energie z rozvodné 
sítě, která je cel=4041 Kč/MWh. 

nelabs2=
P přabs2PVABS2⋅celKJ

P chabs1
=

=
9,815⋅4041

1063
=86 Kč /MWhch

Pro zahrnutí odparu bude opět vypočtena doba, za kterou absorpční chladicí jednotka 
vyrobí 1MWh chladu:

t 1MWhabs2=
1000
Pchabs2

=1000
1163

=0,86h/MWhch

Množství odpařené vody na 1 MWh vyrobeného chladu:
Oabs1=3600⋅oabs2⋅t1MWhabs2=

=3600⋅0,81⋅0,86=2500 l /MWhch=2,5 m3/MWhch

Po  započtení  odparu  pak  budou  náklady  na  vodu  na  1  MWh  chladu  vyrobeného 
dvoustupňovou absorpční chladicí jednotkou:

nH2Oabs2=Oabs2⋅cH2O=2,5⋅60,17=150 Kč /MWhch

Celkové náklady na provoz dvoustupňové absorpční chladicí jednotky budou:
neabs2=nzpabs2nelabs2nH2Oabs2=

=81886150=1054 Kč /MWhch

Rozložení provozních nákladů u dvoustupňové chladicí jednotky pak můžeme vidět 
v grafu 3.
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Graf 3. Náklady na výroku 1MWh chladu jednostupňovou absorpční jednotkou

3.5. Porovnání jednotlivých variant
Prvním porovnávacím hlediskem může být cena jedné MWh vyrobené každou metodou. 

Tyto ceny byly pro každou variantu stanoveny v předchozí kapitole. Pro přehlednost budou 
zapsány do tabulky 5.

Tabulka 5. Porovnání ceny 1MWh chladu

Cena vyrobené 1 MWh chladu [Kč]

Kompresorová chladicí jednotka 1495

Jednostupňová absorpční chladicí jednotka 2544

Dvoustupňová absorpční chladicí jednotka 1054

Výše, v této práci, byl určen předpokládaný maximální chladicí výkon. Zatím ale nebylo 
uvažována doba,  po jakou bude chlazení  v provozu. Přesně stanovit  tuto dobu však bude 
poměrně složité a bude třeba podrobnější analýza. Na základě cen jednotlivých jednotek a 
jejich  známé spotřeby může  být  provedeno  základní  porovnání,  pro  jakou  dobu  provozu 
za rok bude ten který způsob chlazení nejvýhodnější.

Porovnávaným parametrem v tomto případě bude cena provozu za rok a to včetně části 
pořizovací  ceny  jednotky.  Cena  pořizovací  jednotky  bude  rozprostřena  do  celé  délky 
životnosti každé jednotky. V případě jednostupňové absorpční jednotky bude také zohledněna 
úspora  za elektřinu,  která  bude vyráběna kogenerační  jednotkou ale  spotřebovávána jinde 
v objektu FSI.

Pro výpočet roční nákladů na provoz kompresorové chladicí jednotky nejdříve určíme 
spotřebu energie na hodinu, při plném výkonu

nhkomp=
nekomp

t1MWhkomp
=1495over 0,992=1507 Kč /h

Roční náklady na provoz kompresorové chladicí jednotky vypočteme jako

nrkomp=
cKOMP

t žkomp
nhkomp⋅t rp

kde: trp je roční doba provozu chlazení [h / rok]

Pro různé roční doby provozu budou roční náklady zaznamenány do grafu 4.
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Stejným  způsobem  můžeme  určit  hodinové  náklady  na  provoz  u  jednostupňové 
absorpční jednotky

nhabs1=
neabs1

t1MWhabs1
= 2544

0,978
=2601 Kč /h

Roční náklady na provoz jednostupňové absorpční jednotky

nrabs1=
cABS1

t žABS
nhabs1⋅t rp−PelKJ⋅cel−celKJ ⋅t rp

V  předchozí  rovnici  poslední  člen  vyjadřuje  úsporu  na  elektrické  energii  dodané 
kogenerační jednotkou. Rozdíl cel – celKJ určuje výšku úspory, roční doba provozu chlazení pak 
odlišuje,  po  jak  dlouho  dobu  během  roku  bude  k  dispozici  levnější  elektřina  z  KJ. 
Vynásobením výkonem kogenerační jednotky pak dostáváme konkrétní roční úsporu, které 
bylo dosaženo možností provozu KJ i v létě.

Stejným postupem bude pokračováno i  u  dvoustupňové absorpční  chladicí  jednotky. 
Náklady na hodinu provozu jsou

nhabs2=
neabs2

t 1MWhabs2
=1054

0,86
=1226 Kč /h

A roční náklady na na provoz

nrabs2=
c ABS2

t žABS
nhans2⋅t rp

Pro  všechny porovnávané  varianty  byl  v  tabulkovém kalkulátoru  proveden  výpočet 
ročních provozních nákladů pro různé doby provozu chlazení (trp). Z výsledků byl vytvořen 
graf 4.

Graf 4. Porovnání nákladů na provoz z závislosti na roční době provozu
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Z grafu 4. vyplývá, že pokud bude chlazení v provozu méně než 150 hodin ročně, bude 
nejekonomičtější  použití  kompresorové,  vzduchem chlazené jednotky.  Při  delší  roční době 
provozu začne být výhodnější dvoustupňová absorpční chladicí jednotka. Sklon závislosti u 
této jednotky je méně strmý díky menším provozním nákladů a její počátek je nízko kvůli 
delší  uvažované  životnosti  (25  let  oproti  15  letům  u  kompresorové  chladicí  jednotky). 
Ve skutečnosti  bude  křivka  závislosti  u  dvoustupňové  absorpční  jednotky  položena  výše, 
jelikož v porovnání byly zanedbány náklady na instalaci. Ty budou u absorpčních jednotek 
vyšší kvůli nutné instalaci chladicí věže. 

Ve  prospěch  kompresorového  chlazení  také  paradoxně  mluví  jeho  nižší  životnost. 
Jestliže  se  změní  potřeba  chladu,  nebo  využití  budovy bude  po  15  letech  kompresorová 
jednotka  nahrazena  lépe  vyhovující  jednotkou,  která  navíc  bude mít  pravděpodobně lepší 
provozní parametry. 

Pokud bychom uvažovali 15 let jako dobu, po které bude znovu provedeno porovnání 
možných technologií  chlazení,  a tedy uvažovali  sníženou životnost chladících jednotek,  je 
porovnání zobrazeno na grafu 5.

Graf 5. Porovnání nákladů na provoz z závislosti na roční době provozu při životnosti  
15 let

Budeme-li  uvažovat  životnost  všech  chladících  jednotek  15  let,  posune  se  bod, 
do kterého  je  nejvýhodnější  kompresorová  chladicí  jednotka  k  delší  roční  době  provozu, 
konkrétně na roční dobu provozu 650 h. Tato hodnota se už blíží celkové roční době provozu 
chlazení. 

Další vliv na provozní náklady budou mít ceny energií. Vývoj cen energií je však velmi 
těžké odhadnout. Vzhledem k rozvoji chytrých sítí a solárních elektráren na našem území by 
však v budoucnu mohlo být pro elektřinu využito lepších tarifů její ceny.

Při výpočtu také bylo uvažováno, že při provozu chlazení je využíván jeho maximální 
výkon a tedy i spotřeba energií je maximální. Požadovaný chladicí výkon se však bude měnit 
a tím se bude snižovat roční doba provozu chlazení ve výše uvedeném grafu.

Jako zajímavé se  také  jeví  porovnání  dalších  parametrů.  Výběr  některých z  nich  je 
uveden v grafu 6.
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Graf 6. Porovnání různých parametrů chladicí jednotek
Z  porovnání  vyplývá,  že  nejvýhodnější  možnosti  chlazení  budovy  A1  FSI  bude 

pravděpodobně  kompresorová  chladicí  jednotka.  V případě,  že  by doba  provozu  chladicí 
jednotky  byla  delší,  například  v  chladírenském  průvozu,  bylo  by  nejvýhodnější  použití 
dvoustupňové absorpční jednotky.

3.6. Ekonomické zhodnocení jednotlivých variant
V této kapitole bude provedeno ekonomické zhodnocení jednotlivých variant. K tomuto 

účelu bude nutné znát roční dobu provozu chlazení. Její určení je však samo o sobě poměrně 
složité a vyžadovalo by detailní průběhy teplot během roku atd. Roční doba provozu bude 
proto v této práci pouze odhadnuta. Předpokládá se, že chlazení bude v provozu od května 
do září. V těchto dvou měsících však bude budova chlazena jen několik dnů. Celková doba 
chlazení za květen a září je odhadnuta na 50 h. Chlazení tak bude probíhat hlavně od června 
do srpna. Budeme-li uvažovat 20 pracovních dnů v měsíci, denní dobu chlazení 10 hodin, 
bude celková doba provozu chlazení za rok:

tchr= 650 h

Výše  v  této  práci  bylo  uvažováno  pouze  s  pořizovací  cenou  jednotlivých  zařízení. 
Celkové náklady na instalaci byly po konzultaci se zaměstnanci firmy SOKRA odhadnuty 
na 25% z celkových investičních nákladů.

Dále bude uvažováno, že náklady na údržbu tvoří 0,5% z pořizovací ceny a 0,5% budou 
tvořit režijní náklady. Roční náklady na provoz tak budou navýšeny o 1%.

Všechny porovnávané chladicí jednotky budou patřit do 2. odpisové skupiny. Odpisová 
doba je v této skupině tod=5 let, přičemž první rok bude odpis 11% a v dalších letech 22,25%. 

Diskontní sazba k 12.5. 2011 je dle ČNB 

d = 0,25 % [16]

Ve všech výpočtech bude uvažováno, že výnosy chlazení jsou nulové.  Vliv chlazení 
totiž nejde vyjádřit penězi. 
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3.6.1. Ekonomické zhodnocení varianty s kompresorovou jednotkou
V tomto případě budou celkové investiční náklady

N ikomp=ckompc ikomp=2666000666500=3332500 Kč

kde: ckomp jsou  náklady  na  pořízení  kompresorové  chladicí 
jednotky

cikomp jsou  náklady  na  instalaci  (uvažováno  25%  z  ceny 
kompresorové chladicí jednotky)

Nejdříve bude provedena analýza z pohledu projektanta
Provozní náklady na chlazení

N pkomp=0,01⋅N ikompt chr⋅nhkomp=

=0,01⋅333250650⋅1507=1012875 Kč
Tok peněz

CF komp=V v−N pkomp=0−1012875=−1012875Kč

kde: Vv jsou výnosy

Dále bude vypočten diskontovaný tok peněz

DCFkomp=CFkomp . (1+d)-j

Výsledky výpočtu budou zaznamenány do tabulky 6 spolu se ΣDCF

Tabulka  6.  Diskontovaný tok  peněz  pro  kompresorovou chladicí  jednotku  z  pohledu  
projektanta

Rok Nikomp [Kč] CFkomp [Kč] DCFkomp [Kč] ΣDCFkomp [Kč]
0 3332500 -3332500 -3332500 -3332500
1 -1012875 -1015407,19 -4347907,19
2 -1012875 -1017945,71 -5365852,89
3 -1012875 -1020490,57 -6386343,46
4 -1012875 -1023041,8 -7409385,26
5 -1012875 -1025599,4 -8434984,66
6 -1012875 -1028163,4 -9463148,06
7 -1012875 -1030733,81 -10493881,87
8 -1012875 -1033310,64 -11527192,51
9 -1012875 -1035893,92 -12563086,43
10 -1012875 -1038483,65 -13601570,08
11 -1012875 -1041079,86 -14642649,94
12 -1012875 -1043682,56 -15686332,51
13 -1012875 -1046291,77 -16732624,27
14 -1012875 -1048907,5 -17781531,77
15 -1012875 -1051529,77 -18833061,54
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Vnitřní výnosové procento ani doba splatnosti nemohou být určeny, jelikož nemohou 
být vyčísleny zisky.

Při výpočtu z pohledu investora určíme odpisy

v prvním roce: No1komp=0,11.Nikomp=0,11 . 3332500= 366 575 Kč

ve druhém až pátém roce: No2komp=0,2225·Nikomp = 741 481 Kč

Z pohledu investora pak může být vypočten tok peněz
CF ´ komp=V v−N pkomp−N okomp

Výsledky  pak  stejně  jako  v  předchozím  případě  budou  zapsány  do  tabulky  –  viz. 
Tabulka 7.

Tabulka  7.  Diskontovaný tok  peněz  pro  kompresorovou chladicí  jednotku  z  pohledu  
investora

Rok Nikomp [Kč] CF´komp [Kč] DCFkomp [Kč] ΣDCFkomp [Kč]
0 3332500 -3332500 -3332500 -3332500
1 -1379450 -1382898,63 -4715398,63
2 -1754356 -1763138,74 -6478537,37
3 -1754356 -1767546,59 -8246083,96
4 -1754356 -1771965,46 -10018049,42
5 -1754356 -1776395,37 -11794444,79
6 -1012875 -1028163,4 -12822608,19
7 -1012875 -1030733,81 -13853342
8 -1012875 -1033310,64 -14886652,64
9 -1012875 -1035893,92 -15922546,56
10 -1012875 -1038483,65 -16961030,21
11 -1012875 -1041079,86 -18002110,08
12 -1012875 -1043682,56 -19045792,64
13 -1012875 -1046291,77 -20092084,41
14 -1012875 -1048907,5 -21140991,9
15 -1012875 -1051529,77 -22192521,67

3.6.2. Ekonomické zhodnocení varianty s jednostupňovou 
absorpční jednotkou

V tomto případě budou celkové investiční náklady
N iabs1=cabs1c iabs1=43560001089000=5445000 Kč

kde: cabs1 jsou  náklady  na  pořízení  jednostupňové  absorpční 
chladicí jednotky

ciabs1 jsou  náklady  na  instalaci  (uvažováno  10%  z  ceny 
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jednostupňové absorpční chladicí jednotky)

Nejdříve bude provedena analýza z pohledu projektanta

Provozní náklady na chlazení
N pabs1=0,01⋅N iabs1tchr⋅nhabs1=

=0,01⋅5445000650⋅2601=1745 100 Kč

Tok peněz
CF abs1=V v−N pabs1=0−1745100=−1 745100 Kč

kde: Vv jsou výnosy

Dále bude vypočten diskontovaný tok peněz

DCFabs1=CFabs1 . (1+d)-j

Výsledky výpočtu budou zaznamenány do tabulky 8 spolu se ΣDCF

Tabulka  8  Diskontovaný  tok  peněz  pro  jednostupňovou  absorpční  chladicí  jednotku  
z pohledu projektanta

Rok Niabs1 [Kč] CFabs1 [Kč] DCFabs1 [Kč] ΣDCFabs1 [Kč]
0 5445000 -5445000 -5445000 -5445000
1 -1745100 -1749462,75 -7194462,75
2 -1745100 -1753836,41 -8948299,16
3 -1745100 -1758221 -10706520,15
4 -1745100 -1762616,55 -12469136,71
5 -1745100 -1767023,09 -14236159,8
6 -1745100 -1771440,65 -16007600,45
7 -1745100 -1775869,25 -17783469,7
8 -1745100 -1780308,92 -19563778,62
9 -1745100 -1784759,7 -21348538,32
10 -1745100 -1789221,6 -23137759,91
11 -1745100 -1793694,65 -24931454,56
12 -1745100 -1798178,89 -26729633,45
13 -1745100 -1802674,33 -28532307,78
14 -1745100 -1807181,02 -30339488,8
15 -1745100 -1811698,97 -32151187,78

Vnitřní  výnosové  procento  ani  doba  splatnosti  opět  nemohou  být  určeny,  jelikož 
nemohou být vyčísleny zisky.

Při výpočtu z pohledu investora určíme odpisy

v prvním roce: No1abs1=0,11.Niabs1=0,11 . 5445000= 598 950 Kč
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ve druhém až pátém roce: No2abs1=0,2225·Niabs1=1 211 512 Kč

Z pohledu investora pak může být vypočten tok peněz
CF ´abs1=V v−N pabs1−N oabs1

Výsledky  pak  stejně  jako  v  předchozím  případě  budou  zapsány  do  tabulky  –  viz. 
Tabulka 9.

Tabulka 9. Diskontovaný tok peněz pro  jednostupňovou absorpční chladicí  jednotku  
z pohledu investora

Rok Niabs1 [Kč] CF´abs1 [Kč] DCFabs1 [Kč] ΣDCFabs1 [Kč]
0 5445000 -5445000 -5445000 -5445000
1 -2344050 -2349910,13 -7794910,13
2 -3015762 -3030859,66 -10825769,78
3 -3015762 -3038436,81 -13864206,59
4 -3015762 -3046032,9 -16910239,49
5 -3015762 -3053647,98 -19963887,47
6 -1745100 -1771440,65 -21735328,12
7 -1745100 -1775869,25 -23511197,37
8 -1745100 -1780308,92 -25291506,3
9 -1745100 -1784759,7 -27076265,99
10 -1745100 -1789221,6 -28865487,59
11 -1745100 -1793694,65 -30659182,24
12 -1745100 -1798178,89 -32457361,13
13 -1745100 -1802674,33 -34260035,46
14 -1745100 -1807181,02 -36067216,48
15 -1745100 -1811698,97 -37878915,45

3.6.3. Ekonomické zhodnocení varianty s dvoustupňovou absorpční 
jednotkou

V tomto případě budou celkové investiční náklady
N iabs2=cabs2ciabs2=48770001219250=6096250 Kč

kde: cabs2 jsou  náklady  na  pořízení  dvoustupňové  absorpční 
chladicí jednotky

ciabs2 jsou  náklady  na  instalaci  (uvažováno  10%  z  ceny 
dvoustupňové absorpční chladicí jednotky)

Nejdříve bude provedena analýza z pohledu projektanta

Provozní náklady na chlazení
N pabs2=0,01⋅N iabs2t chr⋅nhabs2=
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=0,01⋅6096250650⋅1226=857 862 Kč

Tok peněz
CF abs1=V v−N pabs1=−857 862 Kč

kde: Vv jsou výnosy

Dále bude vypočten diskontovaný tok peněz

DCFabs2=CFabs2 . (1+d)-j

Výsledky výpočtu budou zaznamenány do tabulky 10 spolu se ΣDCF

Tabulka  10 Diskontovaný tok  peněz  pro dvoustupňovou absorpční  chladicí  jednotku  
z pohledu projektanta

Rok Niabs2 [Kč] CFabs2 [Kč] DCFabs2 [Kč] ΣDCFabs2 [Kč]
0 6096250 -6096250 -6096250 -6096250
1 -857862 -860006,66 -6956256,66
2 -857862 -862156,67 -7818413,33
3 -857862 -864312,06 -8682725,39
4 -857862 -866472,84 -9549198,23
5 -857862 -868639,03 -10417837,26
6 -857862 -870810,62 -11288647,88
7 -857862 -872987,65 -12161635,53
8 -857862 -875170,12 -13036805,65
9 -857862 -877358,04 -13914163,69
10 -857862 -879551,44 -14793715,13
11 -857862 -881750,32 -15675465,45
12 -857862 -883954,69 -16559420,15
13 -857862 -886164,58 -17445584,73
14 -857862 -888379,99 -18333964,72
15 -857862 -890600,94 -19224565,66

Vnitřní  výnosové  procento  ani  doba  splatnosti  opět  nemohou  být  určeny,  jelikož 
nemohou být vyčísleny zisky.

Při výpočtu z pohledu investora určíme odpisy

v prvním roce: No1abs2=0,11.Niabs2=0,11 . 6096250= 670 587 Kč

ve druhém až pátém roce: No2abs1=0,2225·Niabs1=1 356 416 Kč

Z pohledu investora pak může být vypočten tok peněz
CF ´abs1=V v−N pabs1−N oabs1

Výsledky  pak  stejně  jako  v  předchozím  případě  budou  zapsány  do  tabulky  –  viz. 
Tabulka 11.
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Tabulka  11 Diskontovaný tok  peněz  pro  dvoustupňovou  absorpční  chladicí  jednotku  
z pohledu investora

Rok Niabs1 [Kč] CF´abs1 [Kč] DCFabs1 [Kč] ΣDCFabs1 [Kč]
0 6096250 -6096250 -6096250 -6096250
1 -1528449 -1532270,12 -7628520,12
2 -2214278 -2225363,23 -9853883,35
3 -2214278 -2230926,64 -12084809,99
4 -2214278 -2236503,95 -14321313,94
5 -2214278 -2242095,21 -16563409,16
6 -857862 -870810,62 -17434219,78
7 -857862 -872987,65 -18307207,43
8 -857862 -875170,12 -19182377,55
9 -857862 -877358,04 -20059735,59
10 -857862 -879551,44 -20939287,03
11 -857862 -881750,32 -21821037,35
12 -857862 -883954,69 -22704992,04
13 -857862 -886164,58 -23591156,62
14 -857862 -888379,99 -24479536,62
15 -857862 -890600,94 -25370137,56

3.6.4. Porovnání diskontovaného toku peněz v různých variantách
V předchozích kapitolách byl spočítán tok peněz u každé varianty a tyto hodnoty byly 

zaznamenány do příslušných tabulek. Pro porovnání je však vhodné zobrazit jednotlivé toky 
peněz v grafu. V grafu 7. je tak zobrazen tok peněz z pohledu projektanta a v grafu 8. pak tok  
peněz z pohledu investora.

V grafech pak budou pro názornost u absorpčních jednotek uvedeny toky peněz až do 
25 roku. 

Graf 7. Tok peněz z pohledu projektanta
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Graf 8. Tok peněz z pohledu investora
Z grafů 7 a 8 můžeme vidět, že toky peněz pro jednostupňovou absorpční jednotku jsou 

mnohem vyšší  než  u  dalších  dvou  technologií.  Hlavním důvodem bude  vysoká  spotřeba 
energie jednostupňového absorpčního cyklu a poměrně vysoká cena tepla.

Ekonomiku  použití  kompresorové  jednotky  bude  zhoršovat  nutnost  pořízení  nové 
chladicí  jednotky.  V  grafu  7  a  8  by  tak  modrý  sloupec  pokračoval  skokem,  který  by 
převyšoval sloupec patřící dvoustupňové absorpční jednotce. Použití dvoustupňové absorpční 
jednotky je však složitější. Nutnost pořízení chladicí věže, spotřeba vody celou technologii 
dělá složitější. 

Pro chlazení budovy A1 FSI se tak jako nejvhodnější jeví použití kompresorové chladicí 
jednotky nebo dvoustupňové chladicí jednotky. Každý z těchto způsobů chlazení tak bude mít 
své výhody a nevýhody. Rozhodnutí pro zvolení technologie chlazení tak bude záviset na 
dalších parametrech, jako velikost té které jednotky nebo odhad vývoje cen elektřiny oproti 
ceně plynu.

4. Návrh absorpčního cyklu zapojeného pouze s 
kogenerační jednotkou
V této kapitole bude rozvinuta možnost provozu menší absorpční jednotky,  která by 

byla navržena pouze pro provoz s kogenerační jednotkou. Chlad vyrobený touto absorpční 
jednotkou sloužil jako doplňkový k hlavní kompresorové chladicí jednotce, nebo by sloužil 
k chlazení oddělených prostor.

4.1. Pracovní cyklus
Pracovní cyklus bude navržen podobně jako v kapitole 1.3.4. Rozdíl v návrhu bude, že 

nebudeme mít daný chladicí výkon, který potřebujeme dodat, ale bude znám tepelný příkon 
cyklu ze kterého určíme velikost chladícího výkonu. Pro přehlednost budou znovu uvedeny 
parametry cyklu (tabulka 12.) a jeho schéma obr. 27.

Kogenerační jednotka v areálu FSI dodává vodu o teplotě 90°C. Tato teplota však není 
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dostatečná pro absorpční chladicí jednotku. Bude uvažováno, že teplota topné vody vstupující 
do absorpční jednotky je 95°C, teplota vody na výstupu z kogenerační jednotky tedy bude 
muset  být  zvýšena.  Jelikož  teplo  je  z  kogenerační  jednotky  získáváno  dvěma  způsoby, 
chlazením motoru a chlazením spalin, a každý tento způsob je schopný ohřát vodu na jinou 
teplotu, bude uvažováno, že na kogenerační jednotce bude provedena úprava a část spalin 
bude dohřívat vodu na teplotu 95°C. Tím bude umožněna funkce absorpční chladicí jednotky.

Obr.27 Schéma jednostupňového absorpčního chladícího oběhu [9]

Tab.  12. Pracovní  body  kompresorového  chladicího  cyklu  spojeného  s  kogenerační  
jednotou [9]

Bod Entalpie 
i [kJ/kg]

Hmotnostní 
průtok 
m [kg/s]

Tlak p [bar] Teplota t [°C] Koncetrace 
H2O ξ [%]

1 85,8 0,47 0,68 32,9 43,3
2 85,8 0,47 7,35 32,9 43,3
3 147 0,47 7,35 63,2 43,3
4 221,2 0,43 7,35 89.4 37,6
5 153,9 0,43 7,35 53,3 37,6
6 153,9 0,43 0,68 44,7 37,6
7 2644,6 0,04 7,35 76,8 1
8 167,2 0,04 7,35 39,9 1
9 167,2 0,04 0,68 1,5 1
10 2503,4 0,04 0,68 1,5 1
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11 398,74 95
12 356,82 85
13 104,8 30
14 154,9 37
15 125,2 5,17 30
16 154,9 37
17 50,41 12
18 29,43 7

Tabulka 12 se bude lišit od tabulky 2 v kapitole 1.3.4. pouze hmotnostními průtoky. Ty 
budou pro uvažovaný cyklus postupně vypočteny a zapsány do tabulky 12. 

Při  výpočtu  vyjdeme  ze  známého  tepelného  výkonu  kogenerační  jednotky,  tedy 
PtKJ=172kW. Pro cyklus budou platit některé rovnice z kapitoly 1.3.4. Jednou z těchto rovnic 
je rovnice určující množství roztoku, který musí obíhat mezi absorbátorem a vypuzovačem 
aby bylo možné absorbovat 1kg chladiva

y ´=
1−ch

b−ch
=10,7

kde: ξch je koncentrace chladiva v chudém roztoku

ξb je koncentrace chladiva v bohatém roztoku

Pro průtok bohatého roztoku bude platit rovnice 
ṁ1= y ´⋅ṁ9

a
ṁ1=ṁ9ṁ4 .

Pro výpočet průtoku napíšeme bilanční energetickou rovnici vypuzovače:
P tKJṁ1⋅i1=ṁ9⋅i7ṁ4⋅i4

Dosazením a úpravou pak získáme vztah pro výpočet průtoku kondenzátorem:

ṁ9=
P tKJ

i7 y´−1⋅i4− y´⋅i1
=

= 172
2644,610,7−1⋅221,2−10,7⋅85,8

=0,044 kg /s

Dále může být vypočten průtok bohatého roztoku
ṁ1=ṁ9⋅y´=0,044⋅10,7=0,471 kg / s

a průtok chudého roztoku
ṁ4=ṁ1−ṁ9=0,471−0,044=0,425 kg / s

Z průtoků pak může být určen chladicí výkon

Q̇C=ṁ9⋅i10−i9=0,044⋅2503,4−167,2=102,8kW

a tepelný výkon, který je nutné odvézt z kondenzátoru

Q̇ k=ṁ9⋅i7−i 8=0,044⋅2644,6−167,2=109 kW
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Kondenzátor bude chlazen vodou o teplotě 30°C/35°C. Hodnoty entalpií pro tyto teploty 
jsou uvedeny v tabulce 10. Z chladícího výkonu pak můžeme určit nutný průtok chladicí vody

ṁ15=ṁ16=
Q̇ k

i16−i15
= 109

154,9−125,2
=3,67kg /s

4.2. Výpočet kondenzátoru
Pro návrh komponenty absorpčního cyklu byl vybrán kondenzátor. V předchozí kapitole 

byly vypočteny potřebné vstupní údaje. Pro přehlednost:

Hmotnostní průtok chladiva: m7 = 0,044 kg/s

Entalpie chladiva vstupujícího do kondenzátoru: i7 = 2644,6 kJ/kg

Entalpie chladiva vystupujícího z kondenzátoru: i8 = 2644,6 kJ/kg

Hmotnostní průtok chladicí vody: m15 = 3,67 kg/s

Entalpie chladicí vody vstupující do kondenzátoru: i15 = 125,2 kJ/kg

Entalpie chladicí vody vystupující z kondenzátoru: i16 = 154,9 kJ/kg

Kondenzátor  u  absorpčních  cyklů  bývá  proveden  jako  trubkový,  kdy chladicí  vody 
proudí uvnitř trubek a na povrchu kondenzuje chladivo. Jelikož byl uvažován cyklus pracující 
s vodou jako chladivem a bromidem lithným jako absorbérem, bude uvažovaný kondenzátor 
pracovat s vodou na obou stranách. Celý trubkový svazek kondenzátoru je umístěn ve stejné 
tlakový nádobě spolu s vypuzovačem. 

Samotný návrh pak bude spočívat hlavně ve stanovení potřebné plochy kondenzátoru. 
Ta bude stanovena z prostupu tepla.

4.2.1. Stanovení součinitele přestupu tepla na straně chladicí vody
Pro výpočet bude nutné znát hodnoty některých veličin. Pro vodu o teplotě 35°C:

Prandtlovo číslo: Pr35 = 4,81

kinematická viskozita: ν35 = 72,4.10-8 m2/s

hustota vody: ρH2O35=994,1 kg/m3

tepelná vodivost: λ35=0,624 W/m.K [18]

Kondenzátor bude sestávat z hladkých měděných trubek:

průměr: Dtr=18mm

tloušťka stěny: ttr=1 mm

vnitřní průměr trubky: dtr=16mm

počet paralelních trubek: ntr=25

Rychlost proudění vody v trubce bude rovna:

w=
ṁ15

H2O35⋅ntr⋅
⋅d tr

2

4

= 3,67

994,1⋅18⋅⋅0,0162

4

=1,02m /s

64



Energetický ústav FSI VUT                                                                                               Jan Sukup  

Z výše uvedených parametrů může být vypočteno Reynoldsovo číslo:

R e=
w⋅d tr

35
=1,03⋅0,016

72,4⋅10−8 =22 541

a Nusseltovo číslo, které pro nucenou konvekci pro proudění uvnitř trubky může být 
vypočteno podle vztahu

Nu=0,023⋅R e0,8⋅Pr0,4=0,023⋅225410,8⋅4,810,4=131,2 [7]

Součinitel přestupu tepla uvnitř trubek pak bude roven:

in.=
⋅Nu

d tr
=0,624⋅131,2

0,016
=5117W /m2 K [7]

4.2.2. Součinitel přestupu tepla na straně kondenzujícího chladiva
Kondenzace bude probíhat vně trubek při teplotě 40°C a teplota par přicházejících do 

kondenzátoru je 76,7°C. Pro výpočet budou nutné hodnoty několika veličin. Tepelná vodivost 
a výparné teplo budou uvažovány pro teplotu kondenzace, zbylé veličiny budou uvažovány 
při  střední  teplotě  60°C.  Následující  hodnoty  byly  odečteny  z  [18]  nebo  z  programu 
CoolPack.

tepelná vodivost: λ40=0,633 W/mK

výparné teplo: r40=2406,7 kJ/kg

hustota: ρΗ2Ο60=983,2 kg/m3

kinematická viskozita: ν60 = 48.10-8 m2/s

Proudění  chladiva  bude  uvažováno  jako  laminární.  Součinitel  přestupu  tepla 
na horizontálních trubkách:

out=0,725⋅
40

3 ⋅r40⋅g⋅H2O60

60⋅d tr⋅t 8−t 7


1
4=

=0,725⋅ 0,6333⋅2406,7⋅9,81⋅983,2
48⋅10−8⋅0,016⋅76,8−39,9


1
4=1547,8W /mK [7]

4.2.3. Součinitel prostupu tepla
Součinitel  prostupu  tepla  bude určen  ze  dvou  výše  vypočtených  hodnot  součinitelů 

přestupu tepla.  Pro výpočet bude nutné znát tepelnou vodivost materiálu trubky,  v našem 
případě mědi:

λCu=394 W/mK [19]

Pro  přestup  tepla  bude  uvažována  trubka  bez  nánosů.  Součinitel  prostupu  tepla 
pro válcovou trubku má tvar:

k= 
1

in.⋅d tr
 1

2⋅Cu
⋅ln

Dtr

d tr
 1
 out⋅Dtr

=

= 
1

5117⋅0,016
 1

2⋅394
⋅ln 0,018

0,016
 1

1547,8⋅0,018

=65,1W /m2 K
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4.3.4. Výpočet potřebné délky trubek kondenzátoru
Pro výpočet celkové délky trubek vyjdeme ze součinitele prostupu tepla a tepelného 

výkonu, který musí být v kondenzátoru předán. Celková potřebná délka trubek pak bude:

Ltr=
Q̇ k

k⋅t 7−t 8
=109 000

65,1⋅76,8−39,9
=45,34 m

Při  výpočtu  rychlosti  chladicí  vody uvnitř  trubek  bylo  uvažováno  s  18  paralelními 
trubkami. Délka těchto trubek pak bude

L ´1tr=
Ltr

ntr
= 45,34

18
=2,52 m

Vzhledem k poměrně velké nutné délce trubky a malému počtu trubek, bude zvoleno 
uspořádání,  trubkový  svazek  bude  rozdělen  na  polovinu  a  umístěn  vedle  sebe.  Délka 
jednotlivých trubek pak bude

L1tr=
L ´1tr

2
=1260 mm

Detailní řešení kondenzátoru je pak zobrazeno na výkresu v příloze 2.

4.3.5. Způsob provedení kondenzátoru
V předchozí  kapitole  byla  stanovena potřebná délka  trubek a  bylo  naznačeno jejich 

uspořádání. To je pro názornost také zobrazeno na obr. 28.

Obr.28 Nákres kondenzátoru
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Na obr.28 můžeme vidět tok chladicí  vody. Ta vstupuje trubkou do vstupní komory, 
odkud je rozváděna do jednotlivých trubek kondenzátoru. V obratové komoře se chladicí voda 
otáčí a stejný počet trubek, jakým do obratové komory vstoupila, proudí do výstupní komory. 
Z výstupní komory je chladicí voda odváděna a ochlazena.

Kondenzace probíhá uvnitř společné nádoby vypuzovače a kondenzátoru na trubkách 
kondenzátoru.  Hladina  roztoku  absorbentu  a  chladiva  se  pohybuje  kolem  osy  nádoby. 
Vypuzovač  je  celým  objemem  v  roztoku  ponořen  a  horká  voda  proudící  v  trubkách 
vypuzovače dodává teplo k produkci páry.  Pára stoupá v nádobě vzhůru a kondenzuje na 
trubkách  kondenzátoru.  Kapky zkondenzovaného  chladiva  stékají  po  trubkách  a  je  nutné 
zajistit jejich sběr a odvedení. K tomu slouží plech umístěný pod kondenzátorem. 

Nesení celého kondenzátoru i sběrného plechu je zajišťováno vzpěrami. Tyto vzpěry 
nesmí tvořit překážku proudění par chladiva ani roztoku chladiva a absorbentu. 

Obr. 29. Navržený kondenzátor
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Závěr
Chlazení vnitřních prostor se v současné době stává více a více důležité a to hlavně 

kvůli rozvoji nízkoenergetických budov. Máme-li dobře tepelně izolovanou budovu, ve které 
mnohdy  není  možnost  otevření  oken  a  využití  přirozeného  větrání,  stává  se  klimatizace 
jediným způsobem dosažení tepelné pohody uvnitř takového objektu.

Na  druhou  stranu  je  nutné  zvažovat  i  ekonomickou  stránku  věci,  a  to  vzhledem 
k neustále  rostoucím  cenám  energií,  stále  pečlivěji.  Úkolem  této  práce  bylo  provedení 
takového  porovnání  pro  budovy  A1  Fakulty  strojní  inženýrství  VUT v  Brně.  Vzhledem 
k velikosti této budovy byl požadován centrální zdroj chladné vody o chladícím výkonu téměř 
1MW.  K  tomu  účelu  byly  navrženy  tři  způsoby  výroby  chladu:  kompresorová  chladicí 
jednotka,  jednostupňová  absorpční  chladicí  jednotka  a  dvoustupňová  absorpční  chladicí 
jednotka. 

Kompresorové  chlazení  je  nejjednodušším  způsobem  výroby  chladu.  Při  použití 
vzduchem  chlazené  jednotky  není  nutné  použití  žádných  dalších  pomocných  zařízení. 
Jednotka se pouze zapojí  k  elektrické síti  a  okruhu chladné vody a může zahájit  provoz. 
Vybraná jednotka měla z porovnávaných variant nejnižší pořizovací náklady, které však byly 
vyváženy vysokou cenou elektrické energie. Kvůli tomu se použití kompresorového chlazení 
jeví výhodné hlavně při menším ročním využití.

Jednostupňová  absorpční  jednotka  byla  porovnávána  pouze  pro  úplnost,  jelikož  v 
současné době není v areálu FSI možnost zásobování této jednotky teplem. Z porovnání také 
vyplynulo, že použití tohoto způsobu chlazení by bylo ekonomicky výhodné pouze v případě 
velmi nízké ceny tepla, například v blízkosti provozů produkujících neustále horkou vodu s 
teplotou okolo 100°C. 

Pořízení dvoustupňové absorpční jednotky se jeví jako nejvíce nákladné. Cena takové 
jednotky  spolu  s  chladicí  věží  dosahuje  téměř  dvojnásobku  ceny  kompresorové  chladicí 
jednotky. Náklady na výrobu 1MWh chladu jsou však nižší. Z porovnání je zřejmé, že použití 
dvoustupňového absorpčního chlazení  je  nejvýhodnější  při  velkém využití,  tedy například 
v chladírenství.

Pro chlazení budovy A1 se dostáváme na hranici, kdy je těžké rozhodnout pro konkrétní 
typ  chlazení.  K  nejlepšímu  rozhodnutí  by  tak  bylo  potřeba  znát  lépe  potřebu  chladu  na 
základě dlouhodobějších dat o průběhu teplot.  Pokud by se skutečná potřeba chladu příliš 
nelišila od potřeby uvažované v této práci, nebo pokud by byla nižší, jevilo by se jako nejlepší 
použití kompresorové chladicí jednotky.
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Seznam použitých symbolů

a Měrná technická práce J/kg
c Cena chladicí jednoty Kč
c´tepDR Cena tepla z dálkového rozvodu Kč/MWh
c´tepKJ Cena tepla z kogenerační jednotky Kč/MWh
cel Cena elektřiny z rozvodné sítě Kč/MWh
celKJ Cena elektřiny z kogenerační jednotky Kč/MWh
CF Tok peněz z pohledu projektanta Kč
CF´ Tok peněz z pohledu investora Kč
cCHV Cena chladicí věže Kč
ctepDR Cena tepla z dálkového rozvodu Kč/GJ
ctepKJ Cena tepla z kogenerační jednotky Kč/GJ
czp Cena zemního plynu Kč/MWh
d Diskontní sazba %
DCF Diskontovaný tok peněz Kč

∆Q Úspora paliva při kombinované výrobě elektřiny a tepla kW

dtr Vnitřní průměr trubky m
Dtr Vnější průměr trubky m
E Elektrická energie produkovaný kogenerační jednotkou kW
ed Ideální měrný příkon kompresoru kW/kg
ek Měrný příkon kompresoru kW/kg
ep Měrná energie nutná k uskutečnění cyklu J/kg
Ez Energie získaná J
cH2O Cena vody Kč/m3

i(i) Měrná entalpie v i-tém bodě kJ/kg
i1k Měrná entalpie chladiva na konci komprese kJ/kg
i1k,is Měrná entalpie chladiva na konci ideální komprese kJ/kg
i2k Měrná entalpie chladiva na začátku komprese kJ/kg
iotvstup Měrná entalpie vstupní chladicí vody kJ/kg
iotvýstup Měrná entalpie výstupní chladicí vody kJ/kg
is Měrná entalpie podchlazeného chladiva kJ/kg
k Součinitel prostupu tepla W/m2K
kn Koeficient otáček kompresoru -
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kpř Koeficient přehřátí chladiva -
L´1tr Délka jedné trubky kondenzátoru m
L1tr Délka trubek jedné části kondenzátoru m
Ltr Délka trubek kondenzátoru m
m(i) Hmotnostní průtok v i-tém bodě kg
mch Hmotnostní průtok chladiva kg/s
ne Celkové  náklady pro výrobu 1MWh chladu Kč/MWhch

nel Náklady  na  výrobu  1  MWh  chladu  při  započtení  jen  elektrického 
příkonu

Kč/MWhch

nh Náklady na 1 hodinu provozu chladicí jednotky Kč/h
Ni Investiční náklady Kč
nk Otáčky kompresoru n-1

nO Náklady na odpařenou vodu na 1MWh chladu Kč/MWhch

No1 Odpisy v první roce provozu Kč
No2 Odpisy v dalších letech provozu Kč
Np Provozní náklady chlazení Kč
nr Roční náklady na provozu chladicí jednotky Kč
nt Náklady na výrobu 1 MWh chladu při započtení jen tepelného příkonu Kč/MWhch

ntr Počet trubek v jedné části kondenzátoru -
Nu Nusseltovo číslo -
nz Náklady na zemní plyn Kč/MWhch

O Množství odpařené vody na výrobu 1 MWh chladu m3/MWhch

o Odpar a úlet vody z chladicí věže m3/s
p(i) Tlak v i-tém bodě Pa
Pd Výkon kompresoru při ideální kompresi kW
PE Elektrický výkon kW
PeKJ Elektrický výkon kogenerační jednotky kW
Pelm Potřebný výkon motoru kompresoru kW
PCHV Chladicí výkon chladicí věže kW
Pk Výkon kompresoru při skutečné kompresi kW
Ppř Příkon kW
Pr35 Prandtlovo číslo při teplotě 35°C -
Pt Tepelný výkon kW
PtKJ Tepelný výkon kogenerační jednotky kW
PV Příkon chladicí věže kW
Q1 Teplo odvedené z cyklu J
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q1 Měrné teplo odvedené z cyklu J/kg
q2 Měrné teplo přivedené do cyklu J/kg
Q2 Teplo dodané do cyklu J
Q2 Přiváděný tepelný tok kW
Q2p Chladicí výkon pro dvě podlaží kW
Qab Tepelný výkon odvedený absorbátoru kW
Qb Tepelný výkon přivedený do vypuzovače kW
Qb2 Tepelný výkon přivedený do vypuzovače prvního stupně kW
QC Chladicí výkon kW
QCA1 Chladicí výkon potřebný pro budovu A1 kW
Qk Tepelný výkon odvedený z kondenzátoru kW
Qk1 Tepelný výkon přivedený do kondenzátoru prvního stupně kW
Qk2 Tepelný výkon, který je nutné odvézt z kondenzátoru 2. stupně kW
Qpal Energie v palivu [J]

QUV Využitelná tepelná energie []
r40 Výparné teplo vody při teplotě 40°C J/kg
Re Reynoldsovo číslo -
s Měrná entropie J/kgK
s1 Měrná entropie v bodě 1 J/kgK
s2 Měrná entropie v bodě 2 J/kgK
s2k Měrná entropie při ideální kompresi J/kgK
T teplota °C
t(i) Teplota v i-tém bodě K
T1 Horní teplota cyklu K
T1k Teplota na konci komprese K
t1MWh Doba výroby 1MWh chladu h
T2 Dolní teplota cyklu [K]
tchr Doba provozu chlazení za rok h
trp Doba provozu chlazení za rok h
ts Teplota podchlazení chladiva °C
ttr Tloušťka stěny trubky m
tž životnost roky
V Objemový průtok topné vody m3/s
V´zp Spotřeba zemního plynu kW
v(i) Měrný objem v i-tém bodě m3/kg
v2k Měrný objem chladiva na začátku komprese m3/kg
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Vot Objemový průtok chladicí vody m3/h
Vv Výnosy Kč
Vzp Spotřeba zemního plynu m3/h
w Rychlost proudění chladicí vody v trubkách kondenzátoru m/s
x Suchost páry -
y Množství roztoku, které musí obíhat mezi  absorbátorem a 

vypuzovačem
-

y´ Měrné množství roztoku, které musí obíhat mezi  absorbátorem a 
vypuzovačem

-

αin Součinitel přestupu tepla uvnitř trubky kondenzátoru W/m2K

αout Součinitel přestupu tepla vně trubek kondenzátoru W/mK

ε Chladicí faktor -

εC Chladicí faktor Carnotova cyklu -

εd Chladicí faktor ideálního cyklu -

εch Chladicí faktor uvažovaného cyklu -

εk Chladicí faktor skutečného cyklu -

εpor Chladicí faktor porovnávacího cyklu -

η Účinnost -

ηC Účinnost Carnotova cyklu -

ηc Celková účinnost -

ηC
ΚVΕΤ Celková účinnost kogenerace -

ηE Účinnost výroby elektrické energie -

ηΕ
ΚVΕΤ Účinnost výroby elektřiny při kombinované výrobě -

ηelm Účinnost elektromotoru -

ηG Účinnost elektrického generátoru -

ηk Účinnost komprese -

ηKVET Účinnost kombinované výroby elektřiny a tepla -

ηODV Účinnost oddělené výroby elektřiny a tepla -

ηpř Účinnost převodu mezi motorem a kompresorem -

ηs Objemová účinnost komprese -

ηsp Účinnost spalování -

ηT Účinnost výroby tepla -

ηΤ
ΚVΕΤ Účinnost výroby tepla při kombinované výrobě -

λ35 Tepelná vodivost vody při teplotě 35°C W/mK

λ40 Tepelná vodivost vody při teplotě 40°C W/mK

λCu Tepelná vodivost mědi W/mK
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ν Hospodárnost cyklu -

ν35 Kinematická viskozita vody při teplotě 35°C m2/s

ν60 Kinematická viskozita vody při teplotě 60°C m2/s

ρH2O35 Hustota vody při teplotě 35°C kg/m3

ρH2O35 Hustota vody při teplotě 35°C kg/m3

ρH2O60 Hustota vody při teplotě 60°C kg/m3

σ Teplárenský modul [-]

ξ Koncentrace %

ξb Koncentrace chladiva v bohatém roztoku %

ξch Koncentrace chladiva v chudém roztoku %

* Pokud je koncová část indexu zakončena zkratkou komp, abs1 nebo abs2 znamená to, 
že  příslušná  veličina  náleží  ke  kompresorové  chladicí  jednotce,  jednostupňové  absorpční 
chladicí jednotce nebo dvoustupňové absorpční chladicí jednotce.
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