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ABSTRAKT 

Cílem této práce je navrhnout a sestavit fyzikální model tepelného čerpadla koncepce 

vzduch-voda. První část se zaměřuje na popis principu tepelných čerpadel a jejich jednotlivých 

druhů. Další část se zabývá návrhem tepelného čerpadla, jsou v ní podrobně popsány pouţité 

komponenty a zpracována dokumentace pro stavbu. Tepelné čerpadlo bylo následně sestaveno  

a byly proměřeny základní provozní charakteristiky. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: Tepelné čerpadlo; nízkopotenciální teplo; topný faktor. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is to design and build the physical model of a heat pump based on the 

air-water conception. The first part of thesis is focused on the description of the principles of heat 

pumps and their various kinds. Next part deals with the design of the specific heat pump. This 

part also involes a detailed description of used components and documentation for construction. 

The heat pump was then assembled and the basic operating characteristics were mesaured. 

 

KEY WORDS: Heat pump, low potential heat, heating factor. 
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1 ÚVOD 
Vytápění objektů tepelnými čerpadly se v posledních letech stále více vyuţívá. Hlavním 

důvodem jsou zvyšující se ceny energií pro konvenční způsoby vytápění jako elektřina, zemní 

plyn a snaha ušetřit náklady na vytápění a ohřev vody. Obecně také roste zájem o zařízení 

šetrnější k přírodě a alternativní zdroje energie hrají stále větší roli v oblasti vytápění, zejména 

domácností. 

Díky rostoucí poptávce po tepelných čerpadlech se kvalita jejich technologií stále zlepšuje  

a cena se stává dostupnější pro širší skupinu potenciálních uţivatelů. Výstavba můţe být také 

podporována ze strany státu formou dotací a provoz je zvýhodněn dvoutarifovou sazbou. Tyto 

důvody, ale i další, sniţují dobu návratnosti investice a zvýhodňují ekonomii provozu. 

Tepelná čerpadla vyuţívají obnovitelnou energii obsaţenou v zemi, vodě nebo vzduchu a ke 

své činnosti spotřebují elektrickou energii v několikanásobně menším poměru neţ vyrobenou 

energii tepelnou. 

Avšak vlivem velké závislosti ekonomie provozu tepelných čerpadel na cenách primárních 

zdrojů energie nelze předpokládat, ţe se budou tepelná čerpadla výrazně podílet na ovlivnění 

celkové energetické situace. Při správném návrhu ale dokáţou ušetřit výrazné mnoţství energie 

z primárních zdrojů pro daný objekt. 

 

1.1 Cíle práce 

Cílem mé práce je navrhnout a sestavit tepelné čerpadlo koncepce vzduch-voda, které bude 

slouţit jako laboratorní úloha pro seznámení studentů s tepelnými čerpadly, stanovení topného 

faktoru a proměření základních provozních charakteristik. Součástí práce bude zadání laboratorní 

úlohy, které poslouţí jako podklad k vypracování protokolu. 
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2 HISTORIE A VÝVOJ TEPELNÝCH ČERPADEL 
Základní myšlenku principu tepelného čerpadla stanovil v roce 1852 William Thomson 

známý pod šlechtickým jménem Lord Kelvin ve své druhé termodynamické větě. Avšak první 

tepelné čerpadlo sestrojil aţ ve čtyřicátých letech 20. století Robert C. Webber [1]. 

K celosvětovému rozšíření tepelných čerpadel došlo v osmdesátých letech. Tehdy 

v souvislosti s globální energetickou krizí ceny fosilních paliv několikanásobně stouply vlivem 

konfliktu mezi zeměmi vyváţející ropu. To vyústilo ve snahu o vyuţití alternativních zdrojů. 

Prudký nárůst instalací tepelných čerpadel následně v devadesátých letech vystřídal výrazný 

pokles. V zemích jako Francie či Německo se sníţil počet instalací tepelných čerpadel z několika 

desítek tisíc ročně na méně neţ tisíc instalací za rok [2]. Prudký pokles byl zapříčiněn pádem cen 

fosilních paliv a nedostatečnou kvalitou pouţitých technologií, kdy instalovaná zařízení často 

nedosahovala předpokládaných parametrů. 

V České republice se tepelná čerpadla začala hromadněji objevovat počátkem devadesátých 

let, kdy byly dováţeny nové technologie ze západních zemí. Významný narůst se však projevil aţ 

po roce 2000. V tomto období vznikla řada podpůrných programů pro provoz a výstavbu 

tepelných čerpadel. Byla zaloţena Asociace pro vyuţití tepelných čerpadel, vytvořena 

dvoutarifová sazba pro provoz. Při splnění daných podmínek mohla být výstavba tepelného 

čerpadla dotována Státním fondem ţivotního prostředí. V počátcích dotace pokrývala aţ 30% 

celkových nákladů na kompletní instalaci tepelného čerpadla [2]. 

Zmíněné výhody ale i další přispěly k významnému nárůstu provozovaných tepelných 

čerpadel na území ČR. Následující obrázek znázorňuje celkový počet instalovaných tepelných 

čerpadel v České republice v období 1990 aţ 2012.  Podle výsledků statistického zjišťování 

Ministerstva průmyslu a obchodu bylo do roku 2012 v ČR instalováno zhruba 46 tisíc tepelných 

čerpadel s celkovým instalovaným výkonem 618 MW. 

Obr.  1 Počet tepelných čerpadel v ČR [3] 
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3 PRINCIP FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA 
Tepelné čerpadlo je strojní zařízení slouţící k získání tepla nejčastěji pro vytápění a ohřívání 

vody [8]. Transformuje nízkopotenciální teplo na teplo o vyšším teplotním potenciálu. Pojmem 

nízkopotenciální teplo chápeme energii vázanou v okolním prostředí (vzduchu, zemi nebo vodě), 

která se nehodí k přímému pouţití pro vytápění. 

Tepelné čerpadlo představuje v idealizovaném případě ideální tepelný stroj pracující v cyklu 

čtyř po sobě jdoucích vratných tepelných dějů. Práce ideálního tepelného stroje je popsána 

pomocí Carnatova cyklu. Tepelné čerpadlo pracuje na základě tzv. obráceného Carnatova cyklu 

naznačeném v následujícím obrázku. 

Obr.  2 Carnatův cyklus[4] 

 

Na Obr.  2 je znázorněn průběh Carnatova cyklu v T-s diagramu. Dochází v něm 

k následujícím dějům. 

 1 – 2 Adiabatická komprese 

 2 – 3 Izotermická kondenzace 

 3 – 4 Adiabatická expanze 

 4 – 1 Izotermické vypařování 

Teplo q0 značí teplo odebrané nízkopotenciálnímu zdroji, q značí teplo získané. Vnitřní 

plocha představuje dodanou práci. 

Izotermický děj je děj, při kterém se nemění teplota termodynamické soustavy, tedy 

.T konst  Sdělené teplo je rovno objemové práci a vnitřní energie zůstává konstantní. 

Při adiabatickém ději nedochází k tepelné výměně mezi pracovní látkou a okolím, tedy 

0Q  . Podle prvního termodynamického zákona je změna vnitřní energie při adiabatickém ději 

rovna práci plynu. 

. 
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3.1 Pracovní princip 

V reálném tepelném čerpadle nedochází k ideálním termodynamickým dějům. Pracovní 

cyklus tepelného čerpadla se uskutečňuje v tzv. chladivovém okruhu. Ten obsahuje čtyři základní 

komponenty, a to dva tepelné výměníky, kompresor a expanzní ventil. Výměníky 

zprostředkovávají přenos tepla mezi dvěma médii bez jejich vzájemného styku. Výměník zařazen 

mezi zdroj nízkopotenciálního tepla a chladivo je nazýván výparník. Tepelný přenos mezi 

chladivem a látkou v otopné soustavě zajišťuje kondenzátor. Chladivo je látka, měnící své 

skupenství během cyklu, která zprostředkovává přenos tepla. 

 

Obr.  3 Princip funkce tepelného čerpadla [5] 

 

 

Na Obr.  3 je znázorněn pracovní princip tepelného čerpadla. Teplo z nízkopotenciálního 

zdroje je přivedeno na primární stranu tepelného čerpadla, do výparníku. Ten předává část tepla 

chladivu, které se při určité teplotě vypaří. Páry chladiva nasaje kompresor, předá jim teplo  

a vytlačí do kondenzátoru. V kondenzátoru se uskutečňuje přenos tepla mezi parami chladiva  

a chladnější látkou na sekundární straně, kterou bývá nejčastěji teplá uţitková voda (TUV).  

Chladivo zkondenzuje a v kapalném skupenství je dopraveno do expanzního ventilu, který řídí 

celý cyklus vstřikováním chladiva do výparníku. 
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3.2 Topný faktor 

U tepelných čerpadel se jako kvalitativní údaj udává tzv. topný faktor. Je dán poměrem 

získané tepelné energie a dodané energie elektrické potřebné k zajištění cirkulace chladiva. 

te

el

Q

Q
   (-; W, W),        (3.1) 

kde 

teQ  je získaná tepelná energie 

elQ  je elektrická energie přivedená kompresoru 

Topný faktor celého tepelného čerpadla je dán poměrem získané tepelné energie a příkonu, 

který zahrnuje příkony všech elektrických zařízení v tepelném čerpadle. 

,

,

t TČ

TČ

el TČ

Q

Q
   (-; W, W),        (3.2) 

 

Topný faktor Carnatova cyklu je dán: 
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kde 

KT  je kondenzační teplota 

0T  je výparná teplota 

Hodnota takto získaného topného faktoru je pouze teoretická za předpokladu ideálních 

tepelných dějů. 

V reálných tepelných čerpadlech cyklus neprobíhá podle ideálního Carnatova oběhu vlivem 

tlakových ztrát, nedokonalosti kompresoru, pochodů v reálných chladivech, ztrát tepla do okolí  

a dalších okolností. Výpočet skutečného topného faktoru se nejčastěji provádí pomocí 

následujících vztahů [4]: 
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0,4 je korekční součinitel respektující skutečné děje v TČ 
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3.2.1 Energetický topný faktor 

Pro popis vlastností tepelných čerpadel se uţívá tzv. energetický topný faktor COP 

(Coeficient of Performance), který se určuje na základě energetických toků [4]. 

te

p

P
COP

P
  (-; W, W),        (3.6) 

kde 

teP  je tepelný výkon TČ 

pP  je příkon dodaný TČ 

 

Tepelný výkon je obecně dán vztahem: 

te m pP T Q C    (W; K, kg.s
-1

, J.kg
-1

.K
-1

),       (3.7) 

Kde pro TČ platí: 

T je rozdíl teplot vstupního a výstupního média na sekundární straně TČ 

mQ je hmotnostní průtok 

pC je měrná tepelná kapacita daného média 

Pro porovnávání kvality tepelných čerpadel se uţívá tzv. průměrný roční topný faktor (SPF), 

který je dán podílem celkové dodané el. energie tepelnému čerpadlu a celkové tepelné energie 

získané  v průběhu ročního období. 
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4 TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 
Tepelná čerpadla dělíme do skupin, podle typu zdroje tepla a média, kterému teplo předávají. 

Ustálilo se dělení do čtyř základních skupin: 

 vzduch-vzduch 

 vzduch-voda 

 voda-voda 

 země-voda 

Pro vytápění obytných domů se pouţívají výhradně kompresorová tepelná čerpadla. 

Kompresor je pro relativně malé výkony, které jsou potřeba v rodinných domech,  

nejvýhodnější [6]. 

 TČ s pístovým kompresorem – jsou nejlevnější, mají velkou ţivotnost, ale 

vykazují niţší topný faktor oproti ostatním a jsou také hlučnější. Tento typ 

kompresoru je pouţit ve většině starších domácích chladících zařízeních. 

 TČ se spirálovým kompresorem scroll – moderní typ kompresoru je doprovázen 

vyšší cenou, ale také vyšší hodnotou topného faktoru TČ. Nejsou tolik hlučná  

a mají vysokou objemovou účinnost. V současné době nejpouţívanější typ 

kompresoru v tepelných čerpadlech. 

 TČ s rotačními kompresory – jsou pouţívány u klimatizačních jednotek  

a levnějších tepelných čerpadel. Mají horší topný faktor a objemovou účinnost. 

Tepelná čerpadla bez kompresoru se nazývají absorpční. Jejich provoz je zcela tichý.  

Pro vytápění domácností se téměř nepouţívají kvůli nízkému topnému faktoru. Vyuţití nacházejí 

u klimatizačních jednotek. 

4.1 Vzduch 

Hlavní výhoda vzduchu jako zdroje nízkopotenciálního tepla spočívá v jeho dostupnosti. 

Instalace tepelných čerpadel na vzduch není spojena s nákladnými zemními pracemi. Tepelná 

čerpadla se vyznačují jednoduchostí a nízkými pořizovacími náklady v porovnání s ostatními 

typy. Proto se těší velké oblibě a jak je patrné z Obr.  1 tvoří tato koncepce většinu instalovaných 

tepelných čerpadel na území České republiky. 

Rozeznáváme dvě základní koncepce: 

 vzduch-voda 

 vzduch-vzduch 

Vzduch se k vytápění příliš nehodí, proto tato zařízení nacházejí uplatnění převáţné jako 

klimatizační jednotky. 

Vyuţití vzduchu spočívá v zajištění jeho proudění přes potrubní systém výparníku. K tomu 

slouţí ventilátory. Ty spotřebovávají elektrickou energii a negativně ovlivňují topný faktor. 

Výparník se nejčastěji pouţívá trubkový lamelový, na němţ se můţe při provozu sráţet vodní 

pára a vytvářet námraza. Pro správnou funkci TČ musí být zajištěno její odstranění. To se provádí 
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topnými články nebo lépe reverzním chodem TČ [6]. Oba způsoby se také negativně projeví na 

topném faktoru. 

Nevýhodou je fakt, ţe výkon a topný faktor tepelného čerpadla závisí na teplotě nasávaného 

vzduchu, která se v průběhu roku značně mění. Přibliţná závislost COP na teplotě nasátého 

vzduchu je naznačena na Obr.  4. Proto výrobci udávají topný faktor pro určité rozmezí teplot 

vzduchu a často je pouţit přídavný zdroj tepelné energie. U objektů s nuceným větráním je 

výhodné pouţití odpadního vzduchu. Ten se vyznačuje poměrně vysokou teplotou v rozmezí  

19 aţ 24°C [5]. 

Obr.  4 Přibližná závislost COP na teplotě vzduchu [6] 

 

Tepelná čerpadla na vzduch se vyrábí ve dvou základních provedeních. Prvním je tzv. split 

neboli v dělené provedení. V takovém případě je venku instalována jen část TČ. Druhým typem 

je kompaktní provedení, kde TČ obsahuje všechny potřebné komponenty v jednom konstrukčním 

provedení a to je určeno buď pro umístění ven, nebo dovnitř [6]. 

4.2 Voda 

Voda je vhodným zdrojem nízkopotenciálního tepla. Topný faktor tepelných čerpadel 

dosahuje nejvyšších hodnot. Avšak jak je patrné z obr. 1 tepelných čerpadel vyuţívajících vodu 

jako zdroj tepla se v porovnání s ostatními typy moc nestaví. Důvody budou popsány 

v následujících odstavcích. 

4.2.1 Povrchová voda 

Vyuţití tepla povrchových vod spočívá v umístění kolektorů, ve kterých koluje solanka
1
 na 

dno vodního díla. Vodu je také moţné přivádět přímo z vodního toku do výparníku. 

                                                 

1
 Obecné označení nemrznoucí kapaliny. 
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Teplota povrchových vod je v našich podmínkách poměrně nízká a v zimním období je 

riziko zamrzání toku. Voda bývá také často znečištěná a obsahuje mnoţství minerálních látek, 

které můţou poškodit výměník [5]. 

4.2.2 Podzemní voda 

Podzemní voda je pro vyuţití v tepelných čerpadlech vhodnější. Hlavní výhodou je stálá  

a poměrně vysoká teplota i během zimního období. Teplota podzemních vod se na území ČR 

pohybuje v rozmezí 8-10°C [6]. 

V principu dochází k přečerpávání vody mezi dvěma studnami. Sací studní je voda 

odebírána, do vsakovací studny se voda vypouští. Minimální doporučená vzdálenost mezi 

studnami je 8m. Hloubka se pohybuje v rozmezí 10-30 m [7]. 

Jelikoţ čerpadla přečerpávají půdní vodu z jednoho místa na druhé, nastává riziko výrazného 

ovlivnění toku podzemních vod. Proto je tento způsob vhodný zejména tam, kde jiţ jedna studna 

existuje a je prokázaný vydatný tok podzemních vod. 

4.3 Zemský povrch 

Při dopadu slunečního záření na zemský povrch se v zemi akumuluje energie. Teplota půdy 

závisí na geografických podmínkách. Na území ČR je v hloubce 10 m pod povrchem teplota 

půdy v rozmezí 10-12°C [6]. Vyuţití takto akumulované energie spočívá v umístění výměníku  

do země. Teplo zemi lze odebírat z povrchu nebo z hloubky. 

4.3.1 Tepelná čerpadla s plošnými kolektory 

Kolektory jsou umístěny ve smyčkách v hloubce přibliţně 2 m. Vzdálenost mezi 

jednotlivými hadicemi kolektoru by neměla být menší neţ 1m. Délka jednoho okruhu je přibliţně 

200 m a celková plocha kolektorů se doporučuje zhruba trojnásobek plochy vytápěného  

objektu [6]. Při poddimenzovaném systému hrozí zamrznutí kolektorů, naopak při 

předimenzování hrozí zamrznutí půdy. Je zapotřebí relativně velký pozemek, na kterém jiţ nejsou 

moţné rozsáhlé stavební práce. 

4.3.2 Tepelná čerpadla s vertikálními kolektory 

Do vrtu o průměru 130-220 mm a hloubky 50-120 m je vloţen výměník, ve kterém koluje 

nemrznoucí směs. Pro dosaţení co nejlepšího přestupu tepla mezi kolektorem a zemí se vzniklý 

prostor vyplňuje materiálem s dobrou tepelnou vodivostí, většinou plastickou hmotou nebo 

cementovou směsí [2]. 

Mezi výhody patří malá plocha pozemku pro výstavbu. Jako u všech hloubkových prací 

existuje i zde riziko ovlivnění podzemních vod.  Cena vrtu se pohybuje v řádech tisíců  

za metr [6]. Jde tedy o velmi nákladné stavební práce. 

4.4 Provozní režimy 

Podle schopnosti TČ dodávat tepelnou energii objektu v poţadovaném mnoţství během 

topné sezóny dělíme tepelná čerpadla do dvou základních skupin. 
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4.4.1 Monovalentní provoz 

Tepelné čerpadlo kryje plně ztráty objektu během celé topné sezóny a to i při nejniţších 

teplotách. Pro monovalentní provoz se nejvíce hodí tepelná čerpadla vyuţívající zemní teplo nebo 

podzemní vodu, díky stálé teplotě během ročního období. 

Tepelných čerpadel v monovalentním provozu se nestaví příliš mnoho, protoţe je zapotřebí 

dimenzovat TČ i na velmi nízké teploty, které se během topné sezóny vyskytují zřídka [7]. To 

znamená, ţe při běţných teplotách v průběhu topného období pracuje tepelné čerpadlo 

s podstatně niţším výkonem, neţ na který je dimenzováno. Realizuje se u novostaveb a zejména 

u nízkoenergetických budov. 

4.4.2 Bivalentní provoz 

Tepelné čerpadlo není dimenzováno na krytí plných tepelných ztrát objektu při nejniţších 

teplotách. Za těchto teplot je pouţit jiný zdroj tepelné energie. V praxi se tepelné čerpadlo 

dimenzuje na 60-70% tepelných ztrát objektu [6]. 

Teplota, při které se tepelný výkon TČ vyrovná s tepelnou ztrátou objektu, se nazývá bod 

bivalence. Podle způsobu zapojení přídavného zdroje k tepelnému čerpadlu dělíme bivalentní 

provoz na paralelní a alternativní. 

Při paralelním provozu tepelné čerpadlo pracuje po celou dobu topné sezóny. Při dosaţení 

bodu bivalence se připojí do provozu záloţní zdroj tepelné energie, který pokrývá zbylou potřebu 

tepla. Tepelné čerpadlo předehřívá vodu a záloţní zdroj ji ohřívá na poţadovanou teplotu. 

Alternativní provoz je charakteristický tím, ţe TČ pracuje samostatně do bodu bivalence.  

Při dosaţení tohoto bodu se TČ vypíná a celé tepelné ztráty objektu kryje záloţní tepelný zdroj. 

Pouţití je vhodné při rekonstrukci objektu, kde stávající tepelný zdroj je schopen pokrýt celé 

tepelné ztráty [7]. 

Obr.  5 Orientační potřeba pro vytápění pomocí TČ vzduch-voda [6] 
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5 NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA 
Navrhované tepelné čerpadlo koncepce vzduch-voda bude slouţit jako laboratorní úloha.  

To přináší určitá zjednodušení. Předpokládám, ţe bude pracovat v pokojových podmínkách  

v přerušovaném provozu. Nemusím tedy zajistit tání námrazy na lamelách výparníku. 

V navrhovaném systému se bude předávat teplo vodě z akumulační nádrţe o objemu 150 l.  

 

Obr.  6 Navržený chladivový okruh 

 

 

Při návrhu tepelného čerpadla na provoz ve venkovním prostředí je zapotřebí zajistit 

odstranění námrazy vytvořené na výparníku při nízkých teplotách. To se provádí přidáním 

topných těles k lamelám výparníku nebo vhodněji doplněním chladivového okruhu  

o komponenty umoţňující reverzní chod tepelného čerpadla.  

V takovém případě se zamění funkce kondenzátoru za výparník a naopak. Do chladivového 

okruhu je přidán druhý TEV za kondenzátor snímající teplo před ním. K oběma expanzním 

ventilům je paralelně připojen zpětný ventil, který propouští chladivo pouze jedním směrem. Má 

za úkol zajistit, aby při provozu pracoval pouze jeden TEV přemostěním chladiva přes ten, který 

pracovat nemá. Přepnutí funkce TČ se provádí čtyřcestným ventilem, díky kterému se vhání 

vypařené chladivo do zamrznutého výměníku. V takovém případě je zapotřebí zajistit odtok vody 

z výparníku. 
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5.1 Komponenty TČ 

5.1.1 Kompresor 

Kompresor je stroj, slouţící ke stlačování par a plynů. Při stlačování se část práce mění 

v teplo, které je předáno médiu kolkujícímu v něm. Podle způsobu stlačování média se 

kompresory dělí na objemové a rychlostní. 

V tepelném čerpadle kompresor nasává páry chladiva z výparníku, stlačí je, předá jim teplo  

a následně vytlačí do kondenzátoru. Kompresory se vyrábí pro konkrétní druhy chladiva  

s odlišnými pracovními podmínkami. 

Základním provozním parametrem kompresoru je kompresní poměr  a sací výkon. První 

jmenovaný je definován jako poměr tlaku ve výtlačném a sacím potrubí. Druhý udává objem 

nasátého chladiva za jednotku času. 

2

1

p

p
    (-; Pa, Pa)          (5.1) 

Nepříjemnou vlastností kompresorů je hlučnost, ta se však pomocí kvalitních technologií daří 

eliminovat. Kompresory se při provozu mírně hýbou. Z toho důvodu se upevňují přes podloţky, 

tzv. silentbloky, které chvění tlumí. 

V navrhovaném tepelném čerpadle je pouţit kompresor GP14TB firmy ACC určen  

pro chladivo typu R134a. Jedná se o hermetický pístový kompresor s asynchronním 

jednofázovým motorem. Chlazení motoru probíhá parami chladiva. Uvnitř kompresoru se 

nachází olejová nádoba o objemu 
3400cm . Je pouţit esterový olej, který se v parách chladiva 

rozpouští a koluje v celém chladivovém okruhu. 

 

Tab.  1 Parametry kompresoru GP14TB 

Zdvihový objem 14 cm3 

Vnitřní průměr/zdvih 31,19/18,54 mm 

Typ motoru CSIR 

Napětí/frekvence 220V/50Hz 

Jmenovitý proud 3,39A 

Rozměry: šířka x výška 240x216 mm 

Typ oleje ISO VG 22 ESTER 

Typ chladiva R134a 

Proud při 
zablokovaném rotoru 

18A 
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5.1.2 Chladivo 

Chladivo je látka cirkulující v chladivovém okruhu a nositel energie v tepelném čerpadle. 

Druh chladiva určuje výběr ostatních komponent a celkové parametry zařízení. Je potřeba, aby 

chladivo splňovalo ekologické, bezpečnostní i hygienické poţadavky. V minulosti se hojně 

pouţívala chladiva neekologická. Ty se legislativními kroky postupně stahují z trhu. Míru 

škodlivosti chladiva na ţivotní prostředí udává koeficient ODP (Ozone Depletion Potential) [2]. 

Podle původu dělíme chladiva na přírodní (čpavek, propan, propylen) a syntetická 

(chlorované a fluorované uhlovodíky). Pro své lepší vlastnosti nacházejí vyuţití zejména chladiva 

syntetická. Podle teplotních vlastností a poměru jednotlivých sloţek v nich obsaţených dělíme 

chladiva na azeotropní a zeotropní. Zeotropní se chovají jako kapalina. Azeotropní chladiva jsou 

sloţena z více druhů chladiv [4]. 

Tab.  2 Rozdělení chladiv podle chemického složení [6] 

R10 až R50 skupina na bázi metanu 

R110 až R170 skupina na bázi etanu 

R216 až R290 propanová skupina 

RC316 až RC318 skupina cyklických uhlovodíků 

R400 až R411B zeotropní směsi chladiv 

R500 až R509 azeotropní směsi chladiv 

R600 až R620 ostatní organické sloučeniny 

R630 až R631 sloučeniny dusíku 

R702 až R764 anorganická chladiva 

R1112 až R1270 nenasycené uhlovodíky 

 

V navrhovaném tepelném čerpadle je pouţito chladivo R134a (Tetrafluoretan). Toto 

chladivo se běţně pouţívá pro klimatizace. Je nehořlavé a nevýbušné, avšak při styku s ohněm se 

vytvářejí nebezpečné látky. V kapalném stavu je chladivo průhledné.  Chemický vzorec je 

2 3CH FCF . Bod tání chladiva při atmosférickém tlaku je -101°C a bod varu -26,3°C. 

5.1.3 Termostatický expanzní ventil 

Termostatický expanzní ventil (dále TEV) má za úkol vstřikovat kapalné chladivo  

do výparníku ve správný okamţik a v poţadovaném mnoţství. Pro správnou funkci se do něj 

nesmí dostat bublinky. 

Na Obr.  7 je schéma s popisem jednotlivých částí. Tykavka slouţí jako snímač teploty, který 

se připevňuje k potrubí za výparník. Je to uzavřená nádoba připojená přes kapiláru k membráně, 

naplněná látkou, která při zvyšování teploty výrazně zvyšuje tlak. Tento tlak působí  

na membránu spojenou s tryskou přes pruţinu. Přes trysku se vpouští kapalné chladivo, které ji 

uzavírá. Při rostoucí teplotě látky v tykavce (zahříváním potrubí parami chladiva) roste tlak 

působící na membránu a tím se tryska otevírá. Při dostatečně velké síle se tryska otevře a vpustí 

do výparníku kapalné chladivo o nízké teplotě. Tím dojde k ochlazení látky v tykavce, zmenšení 

tlaku a membrána se vrátí do ustálené polohy. Síla chladiva působící na trysku je v tomto 
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okamţiku větší neţ síla vyvolána membránou na pruţinu, tím je uzavřen otvor pro chladivo. Celý 

cyklus se neustále opakuje. 

TEV je vybaven regulačním šroubem pro drobné nastavení citlivosti trysky. Ty jsou 

výměnné a vyrábí se v různých velikostech. Velikost trysky se volí podle typu chladiva a výkonu 

ventilu. V sestaveném modelu je pouţit TEV Honeywell TMV- 00005 s tryskou velikosti 1,0 

o výkonu ventilu 1,3 kW pro chladivo R134a. 

Obr.  7 Termostatický expanzní ventil [4] 

 

5.1.4 Tepelné výměníky 

Zprostředkovávají přenos tepla mezi médii, bez jejich vzájemného styku. Přenos tepla 

probíhá na základě druhého termodynamického zákona, který říká, ţe teplo nemůţe při styku 

dvou těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší. 

Mezi hlavní parametry výměníku se řadí teplosměnná plocha, pracovní teplota, přetlak  

a pracovní látka, pro kterou jsou určeny. Základní dělení výměníků pouţívaných v tepelných 

čerpadlech je podle způsobu pouţití na výparník a kondenzátor a podle provedení na deskové  

a trubkové. 

Deskový výměník je kompaktní konstrukční prvek tvořený měděnými nebo hliníkovými 

deskami oddělenými mezerami, ve kterých proudí jednotlivá média.  Výhodou je zejména vysoká 

účinnost a kompaktnost. Nevýhodou jsou vyšší tlakové ztráty [6]. 

Trubkové výměníky se vyrábí v mnoha provedeních a jejich výhodou jsou nízké tlakové 

ztráty. Základním provedením je tzv. trubka v trubce. Kvůli malým teplosměnným plochám 

trubek je výměník zatočený do spirály. Často je pouţito i více vnitřních trubek. 

5.1.5 Výparník 

Do výparníku je vstřikováno kapalné chladivo termostatickým expanzním ventilem. 

Zajišťuje přenos tepla mezi nízkopotenciálním zdrojem a chladivem. 
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V navrhnutém čerpadle je pouţit ventilátorový výparník EP 100 firmy ECO. Výparníkový 

blok má proměnlivou rozteč lamel 3,5 / 7mm . Pro lepší přestup tepla je vnitřek měděné trubky 

ţebrovaný. Není opatřen elektrickým odtáváním. 

 

Obr.  8 Výparník ECO EP100 

 
Tab.  3 Parametry výparníku ECO EP100 

Průtok vzduchu 440 m2/h 

Napětí/frekvence 230V/50Hz 

Tepelný výkon 300W 

Elektrický výkon 53W 

Jmenovitý proud 0,35A 

Rozměry: A x B 460x310 mm 

Váha 7,5 kg 

5.1.6 Kondenzátor 

Do kondenzátoru jsou vstřikovány kompresorem zahřáté páry chladiva, v němţ kondenzují  

a předávají energii vodě na sekundární straně. 

V navrhovaném TČ je pouţit protiproudý koaxiální trubkový výměník Koax-K1-3WT firmy 

SCHMOLE. Materiál výměníku je měď. Vnější trubka je určena pro chladivo, vnitřní pro vodu. 

Maximální tlakovou ztrátu udává výrobce 0,2 bar. 

Tab.  4 Parametry kondenzátoru Koax-K 

Typ 
Výkon Průtok Připojení [mm] Rozměry [mm] Hmotnost 

kW m3/s voda chladivo A B H a h kg 

Jedna vnitřní trubka 

K1-3WT 3,5 0,6 15 15 240 245 90 210 55 2,1 

K3-5WT 6 0,6 15 15 310 315 110 280 77 3,8 
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Maximální provozní hodnoty kondenzátoru jsou 25 bar a 130:C pro plášť a 16 bar a 90:C pro 

trubkový prostor. 

 

Obr.  9 SCHMOLE Koax-K 

 

 

5.1.7 Sběrač kapalného chladiva 

Sběrač kapalného chladiva se umisťuje za výparník nejlépe tak, aby kapalné chladivo mohlo 

do sběrače volně odtékat. Slouţí jako zásobník chladiva a odlučovač bublinek. 

V tepelném čerpadle je pouţit sběrač CR-101 firmy Shine Year s ventilem rotalock. Je určen 

pro vertikální uloţení a maximální pracovní tlak 450psig, coţ odpovídá tlaku přibliţně 31 bar. Je 

pouţitelný pro následující typy chladiva: R22, R407C, R502, R134a, R404a, R507a. 

5.1.8 Filtrdehydrátor 

Slouţí k odstraňování vlhkosti, kyselých sloţek a pevných částic. Zapojuje se mezi sběrač 

chladiva a průhledítko ve svislé poloze s přívodem nahoře pro rovnoměrný průtok chladiva. 

Aktivním materiálem pro pohlcení kyselosti je oxid hliníku a pro pohlcení vody je filtr opatřen 

molekulárním sítem [6]. Při pouţití v tepelném čerpadle vzduch-voda, kde se počítá s reverzním 

chodem, je potřeba vybavit chladivový okruh obousměrným filtrdehydrátorem, případně dvěma 

antiparalelně zapojenými. 

V navrţeném tepelném čerpadle je pouţit filtrdehydrátor DML 052 firmy Danfoss. Je to filtr 

s molekulovým sítem určen pro polyesterová chladiva. 
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Tab.  5 Filtrdehydrátor DML 052 

Rozsah teplot ´-40 až 70 :C 

Maximální pracovní tlak 42bar 

Rozměr vstupu a výstupu 6mm 

Objem 0,051l 

5.1.9 Průhledítko 

Slouţí k indikaci vlhkosti a bublinek v potrubí, zapojuje se mezi filtrdehydrátor a TEV.  

Výskyt neţádoucích látek v okruhu signalizuje změnou barvy mezikruţí. Tato změna je vratná. 

Pro sledování toku chladiva je průhledné. 

Obr.  10 Průhledítko 

 

Na Obr.  10 je fotografie pouţitého průhledítka během provozu tepelného čerpadla. Barva 

mezikruţí indikuje suchý stav chladiva. 

5.1.10 Termostat 

Termostat je zařízení slouţící k zajištění stále teploty hlídaného objektu či zařízení. Spíná  

a rozpíná obvod v závislosti na hodnotě nastavené teploty. Teplota je snímána teplotním čidlem. 

V tepelném čerpadle je pouţit termostat s kapilárovým čidlem AT 10F firmy SALUS. Je 

připojen na přívod ke kompresoru, tykavka snímá teplotu chladiva na výstupu kondenzátoru. 

Slouţí také jako tlaková ochrana kompresoru. Pro regulaci teploty vody můţe být tykavka 

přemístěna k vývodu potrubí kondenzátoru. 

Tab.  6 Parametry termostatu AT10F 

Napětí / frekvence 230V/50Hz 

Spínací proud 15A 

Rozsah teplot 30 až 90:C 

Stupeň krytí IP20 

5.1.11 Vodoměr 

Jak je patrné z rovnice (3.7) pro výpočet tepelného výkonu TČ je zapotřebí měřit průtok 

vody v kondenzátoru. K tomu slouţí průtokoměry, které jsou však finančně nákladné.  
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Pro potřeby tepelného čerpadla postačí bytový vodoměr, který je cejchován podle platných 

norem.  

Průtok vody je vypočítán z celkového mnoţství vody protečeného za dobu provozu. Objem 

vody je odečítán z kruhových ciferníků. V systému je pouţit bytový vodoměr GSD5 firmy  

B Meters s nominálním průtokem 31,5 /m h  a maximálním průtokem 33 /m h . 

5.1.12 Oběhové čerpadlo 

Oběhové čerpadlo zapojeno v sekundárním okruhu TČ zajišťuje cirkulaci vody v topném 

systému. Vhání vodu z nádrţe do kondenzátoru. Zde voda přejímá teplo a putuje zpět do nádrţe 

příp. do otopné soustavy. 

Pro správné nastavení pracovního bodu oběhového čerpadla výrobce udává charakteristiky 

čerpadla, coţ je závislost průtoku na dopravní výšce. Je zapotřebí znát charakteristiku sítě, která 

mívá hyperbolický tvar. Průnikem charakteristiky čerpadla a charakteristiky sítě je dán pracovní 

bod oběhového čerpadla. 

V systému je pouţito oběhové čerpadlo NCE 25-60/130 firmy Calpeda. Jedná se o vysoce 

energeticky účinné mokroběţné čerpadlo s variabilními otáčkami a synchronním motorem 

s permanentním magnetem. Výkon se dá upravit potenciometrem. Montáţ čerpadla se provádí 

tak, aby osa hřídele byla ve vodorovné poloze. 

Obr.  11 Charakteristiky čerpadla NCE 
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Na Obr.  11 je znázorněn výkonový rozsah pouţitého čerpadla. Maximální zdvihová výška je 

5 m při průtoku 0,5 m
3
/hod. Výkon čerpadla roste téměř lineárně do hodnoty průtoku 2 m

3
/hod, 

od vyšších hodnot se jiţ výkon ustálí na hodnotě 62 W. Základní parametry pouţitého čerpadla 

jsou uvedeny v Tab.  7. 

Tab.  7 Parametry čerpadla NCE 25-60/130 

Napětí / frekvence 230V/ 50Hz 

Max. proud 0,5 A 

Max. výkon 62 W 

Rozsah teplot kapalin 2°C až 95°C 

Max. tlak 6 bar 

Min. sací tlak 0,6 bar 

hmotnost 2,2 kg 

 

5.1.13 Elektroměr 

Pro měření celkové dodané elektrické energie tepelnému čerpadlu je pouţit elektroměr ED 

110.D0 firmy ZPA určený pro instalaci na DIN lištu. 

 

Tab.  8 Parametry elektroměru ED 110.D0 

Jmenovité napětí 230 V 

Provozní kmitočet 45-55 Hz 

Maximální trvalý proud 32 A 

Minimální proud 20 mA 

Rozsah provozních teplot (-25 až +55)°C 

Maximální spotřeba při 230 V 1,5 mA 

 

Tab.  9 Technická specifikace použitých elektronických prvků 

 
Typ počet 

Spínací sestava Schneider ZB5 AZ101 4 

Rozpínací kontakt Schneider ZBE 102 1 

Ovládací hlavice Schneider ZB5 AD203, černá 3 

 
Schneider ZB5AD2, zelená 1 

LED sestava Schneider XB5 AVM3 4 

 
Schneider XB5 AVM4 1 

Jistič OEZ minia LPN B6 1 

 

OEZ minia LPN C4 1 

OEZ minia LPN C2 1 

OEZ minia LPN B2 1 

Rozvodnice Schneider  MIP 12112 1 
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5.2 Elektroinstalace 

Návrh elektroinstalace spočívá v přivedení elektrického napětí ke kompresoru, ventilátoru, 

oběhovému čerpadlu a zajištění odpojení těchto zařízení při poruchových stavech. Všechna 

zařízení jsou určena pro napájení z jednofázové sítě o napětí 230 V. 

Velikosti jistících prvků jsou voleny podle maximálních dovolených proudů. K dispozici 

byly dva jističe o jmenovitém proudu 2A s vypínacími charakteristikami B a C. Protoţe oběhové 

čerpadlo má větší jmenovitý proud neţ ventilátor, byl k němu předřazen jistič charakteristiky C, 

zatímco k ventilátoru jistič charakteristiky B. Jištění kompresoru o jmenovitém proudu 3,6A je 

zajištěno jističem velikosti 4A s charakteristikou C, která zajistí neodpojení kompresoru od sítě 

při jeho rozběhovém proudu. Velikost hlavního jističe je 6A s charakteristikou B. 

 

Obr.  12 Elektroinstalace 

 

 

Pro zajištění napájení dodatečných zařízení (např. nootebook) je v návrhu přidána 

vícenásobná zásuvka. Ta je elektricky umístěna před elektroměr, aby připojené zařízení 

neovlivňovalo měření dodané energie. 

K signalizaci běhu jednotlivých zařízení jsou pouţity zelené LED diody. Dioda D2r 

signalizuje odpojení obvodu červenou barvou. 

K zajištění variability jsou k jednotlivým zařízením předřazeny otočné spínače umístěné  

na společný ovládací panel.  Přepínač P1 slouţí jako hlavní spínač celého zařízení. 

Zde je nutné podotknout, ţe vhodnější zapojení termostatu by bylo před ventilátor, který by 

při vypnutém kompresoru neměl být v provozu, to lze momentálně zajistit obsluhou.  
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5.3 Konstrukce TČ 

Pouţitá konstrukce naznačená na následujícím obrázku je zhotovena z ocelových trubek 

čtvercového profilu (30 30)x mm  s tloušťkou stěny 3mm . Do středu spodní části o rozměrech 

(650 710)x mm  je přivařen ocelový plech tloušťky 4mm  tvořící základnu, ke které jsou upevněny 

jednotlivé díly a zařízení tepelného čerpadla. 

 

Obr.  13 Nákres nosné konstrukce 

 

 

Horní vertikální část je určena pro výparník, ten je upevněn ze zadní strany dvěma šrouby 

M10 k trubce. TČ je při provozu umístěno u okna takovým způsobem, ţe výparník nasává 

vzduch z venku, zatímco zbylé komponenty se nachází uvnitř místnosti. K ocelovému plechu 

jsou zespod připevněna čtyři kolečka pro snadné přemisťování celého tepelného čerpadla. 

Ke konstrukci jsou také přišroubovány tři děrované DIN lišty. Dvě vrchní slouţí k upevnění 

malé plastové rozvodnice. K prostřední je také přichycena spodní část výparníku. K nejníţe 

poloţené DIN liště je připevněna šestinásobná zásuvka, resp. drţák vícenásobné zásuvky. 
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Signalizační, ovládací a měřící prvky jsou umístěny na desce přišroubované k horní 

vodorovné části konstrukce. Materiálem desky je pěněné PVC tloušťky10mm . Tento materiál má 

výhodu ve snadném opracování. Nevýhodou je měkkost, která však při pouţitých rozměrech 

desky nezpůsobuje problém. Uchycení je provedeno ze třech stran šesti šrouby M4. Průhyb při 

zatíţení ve střední části při běţném zatíţení je nepatrný. Pro zamezení špinění a vrypování je 

deska přelepena lepící fólií. 

 

Obr.  14 Návrh PVC desky 

 

 

Na Obr.  14  je návrh desky s rozmístěním hlavních děr pro vrtání. Vrchní levé díry jsou 

určeny pro tři spínače a tři zelené diody. Tři spodní jsou pro hlavní spínač, jednu zelenou a jednu 

červenou kontrolku. Zbylými dvěma dírami jsou provlečeny tlakové hadice k manometrům. 

Měření tlaku se provádí analogovými manometry s ukazatelem teploty chladiva. Pro 

připevnění manometrů k ovládacímu panelu byl vyroben drţák naznačen na Obr.  15 (úhel sklonu 

je pouze přibliţný). 
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Obr.  15 Držák manometru 

 

 

5.4 Rozmístění komponent 

Následující obrázek znázorňuje rozmístění hlavních komponent TČ na základně, kterou tvoří 

ocelový plech tloušťky 4mm . K desce je pevně uchycen kompresor, sběrač kapalného chladiva, 

čerpadlo a termostat. 

Kompresor je připevněn čtyřmi šrouby M8 přes silentbloky. Oběhové čerpadlo je umístěno, 

aby osa hřídele byla ve vodorovné poloze. Není přímo přišroubováno ke konstrukci, ale 

podloţeno a uchyceno tak, aby nedocházelo k jeho posunu. Ještě větší stabilitu zajistí 

přišroubování ke kondenzátoru, ke kterému je přivařen závit také pro vodoměr. Ten je nesen 

přímo na potrubním systému a podlepen samolepící páskou pro zamezení případného styku 

s plechem.  Spojení těchto tří částí tvoří pevný celek, proto je kondenzátor pouze podloţen malou 

destičkou pro dosaţení vodorovné pracovní polohy. Filtrdehydrátor a průhledítko jsou neseny 

přímo měděnými trubkami, díky jejich malým rozměrům a hmotnostem. 
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Obr.  16 Návrh rozmístění hlavních komponent 

 

 

Pro jednoduchost a přehlednost schématu jsou na Obr.  16 zakresleny pouze hlavní 

komponenty. Nejsou zakresleny spirály vytvořené z potrubí, slouţící k vyrovnávání tlaku. Mírně 

pozměněny jsou také trasy jednotlivých potrubí a výstupy chladiva z kondenzátoru míří dovnitř 

kondenzátoru. 

K zamezení neţádoucího pohybu a chvění potrubí jsou pouţity drţáky s gumovou vloţkou 

přímo upevněné ke konstrukci. Tři jsou pouţity na plechu a dvě drţí potrubí jdoucí do výparníku 

a z něj v přibliţně metrové výšce. 

Mezi sběrač kapalného chladiva a filtrdehydrátor je umístěn talířový ventil a T-kus pro 

připojení tlakové hadice manometru. Talířový ventil slouţí k zamezení koloběhu chladiva a můţe 

být pouţit k hrubé regulaci toku chladiva. Druhý T-kus je umístěn na sacím potrubí kompresoru. 

Spojovací článek jednotlivých komponent je měděné potrubí, ve kterém koluje chladivo. 

Jsou pouţity dva průměry potrubí: 

 Pro výtlačné potrubí 6,35mm  

 Pro sací potrubí 9,53mm  

Kabel vedoucí ke kompresoru a termostatu je veden pod konstrukcí děrami vyvrtanými  

v desce a přilepen zespod k plechu. Dráty jdoucí z rozvodnice na ovládací panel a zpět jsou 

uchyceny v černé spirále pro kabely a vedeny podél konstrukce. 
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6 REALIZACE TEPELNÉHO ČERPADLA 
Tepelné čerpadlo bylo sestaveno podle návrhu a naplněno chladivem v dílnách Ústavu 

elektroenergetiky. Do chladivového okruhu bylo přivedeno 1,5 l chladiva R134a. 

Pro spojování jednotlivých měděných trubek byla pouţita chladírenská sada Vulkan Lokring. 

Většina komponent je určena pro kalíškové spojení a byly uchyceny pomocí vytvořeného kalíšku 

na měděné trubce a převlečné matice. Zde se bohuţel projevila moje nezkušenost s podobnou 

prací a po naplnění TČ chladivem byl detekován výrazný únik chladiva na několika místech. 

Spoje s velkým únikem byly odebrány a trubky svařeny. Drobné úniky ve spojích byly zakryty 

tmelící pastou. 

Na následujícím obrázku je fotografie zkompletovaného tepelného čerpadla. Ostatní 

fotografie jsou přiloţeny v příloze A. 

 

Obr.  17 Přední pohled na TČ 
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7 MĚŘENÍ NA TEPELNÉM ČERPADLE 
Pro určení základních provozních charakteristik byla provedena dvě kontrolní měření. První 

hlavní měření mělo za úkol zjistit provozní charakteristiky při konstantním průtoku vody. Při 

dalším měření byl měněn průtok a byla pozorována změna vnitřních veličin. 

Měřeny byly následující teploty:  

 Teplota vzduchu 

 Teplota vody v nádrţi 

 Teplota vstupní a výstupní vody kondenzátoru 

 Teplota a tlak chladiva v sacím potrubí 

 Teplota a tlak chladiva za kondenzátorem 

Teplota vzduchu byla měřena meteostanicí s čidlem umístěným na střešních prostorách 

budovy. K měření teploty vody byly pouţity digitální multimetry APPA109n, umoţňující 

připojení termočlánku. Rozdíl teploty vody na vstupu a výstupu kondenzátoru byl detekován 

termočlánky připevněnými k potrubí kondenzátoru. Pro měření teploty vody v nádrţi byl 

termočlánek vloţen do jímky.  

Tabulky naměřených hodnot jsou přiloţeny v příloze B. 

7.1 Měření při stálém průtoku 

Měření probíhalo 3,5 hodiny, hodnoty byly zaznamenávány kaţdých 5 minut. Počáteční 

teplota vody v nádrţi stoupla z hodnoty 27,1 C  na koncovou hodnotu 46,2 C . Průměrná teplota 

nasávaného vzduchu byla 12,3 C . Hmotnostní průtok vody činil 10,0817mQ kg s  . Prvním 

úkolem bylo určení vnitřního topného faktoru, který byl počítán pomocí vzorce (3.5). 

Obr.  18 Závislost topného faktoru na teplotě vody v nádrži 
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Na Obr.  18 je znázorněna závislost topného faktoru TČ na teplotě vody v nádrţi. Je patrné, 

ţe s rostoucí teplotou vody klesá topný faktor. Následně byl vypočítán střední topný faktor TČ 

během měření. 

4,72stř   (-), 

Dalším úkolem měření bylo určit energetický topný faktor COP, který je počítán podle 

vzorce (3.6). Pro výpočet je zapotřebí znát příkon a tepelný výkon TČ. Protoţe byly měřeny 

hodnoty napětí a proudů je za potřebí pro zjištění příkonu zařízení znát také jeho účiník. Ten jsem 

vypočetl z celkového zdánlivého výkonu a dodaného činného výkonu měřeného elektroměrem. 

Během měření bylo dodáno 2,83kVA  a 2,2kW . Podílem činného a zdánlivého výkonu je dán 

účiník. S ohledem na moţný rozptyl hodnot činného výkonu je vypočítána střední hodnota 

účiníku cos 0,77stř  . Tepelný výkon je vypočítán na základě vztahu (3.7).  

Obr.  19 Závislost Příkonu TČ na teplotě vody v nádrži 

 

 

Obr.  20 Závislost tepelného výkonu na teplotě vody v nádrži 
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Na obr. 19 je znázorněna závislost příkonu TČ na teplotě vody v nádrţi. Příkon s rostoucí 

teplotou vody roste téměř lineárně. Během měření vzrostl z hodnoty 591 W na maximální 

hodnotu 650 W.  

Obr.  20 znázorňuje závislost tepelného výkonu na teplotě vody v nádrţi. Tepelný výkon TČ 

s rostoucí teplotou vody klesá. Je to způsobeno stálým zvyšováním teploty vody v nádrţi  

a tím sníţení rozdílu teploty vody vstupující a vystupující z kondenzátoru. Zde se prokazuje fakt, 

ţe TČ je vhodné zejména pro pouţití v nízkoteplotní otopné soustavě. 

Během měření tepelné čerpadlo vykazovalo následující průměrné hodnoty příkonu a výkonu. 

_ 624p střP W   

_ 1680te střP W   

Z těchto hodnot je určen průměrný energetický topný faktor sestaveného modelu tepelného 

čerpadla vzduch-voda.  

2,7střCOP   (-), 

Průměrný teplotní zisk na kondenzátoru při stálém průtoku 10,0817mQ kg s   činil: 

_ 4,9C střt C     

Ze závislostí příkonu a tepelného výkonu na teplotě ohřívané vody je patrné, ţe s rostoucí 

teplotou vody klesá COP, jak je naznačeno na následujícím obrázku. 

 

Obr.  21 Průběh COP  
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Pro podrobnější analýzu sestaveného modelu TČ byly měřeny tlaky a teploty chladiva 

v chladivovém okruhu, konkrétně v sacím potrubí a v potrubí za sběračem kapalného chladiva. 

Následující obrázek znázorňuje závislost tlaku chladiva na teplotě vody v nádrţi. S rostoucí 

teplotou ohřívané vody roste tlak takřka lineárně. S poţadavkem na vyšší teplotu vody roste tedy 

tlakové namáhání jednotlivých komponentů. 

 

Obr.  22 Závislost tlaku chladiva na teplotě vody 

 

S rostoucím tlakem chladiva roste také jeho teplota. Závislost teploty chladiva na teplotě 

vody v nádrţi je zobrazena na následujícím obrázku. 

Obr.  23 Závislost teploty chladiva na teplotě vody 
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7.2 Měření při proměnlivém průtoku 

Cílem měření bylo proměřit a znázornit závislost měřených a vypočtených veličin  

na velikosti průtočného mnoţství vody kondenzátorem.  

Měření probíhalo za průměrné teploty vzduchu 24,8 C . Nejprve byla nastavena hodnota 

průtoku podobná hodnotě při prvním měření, konkrétně 1

1 0,05586mQ kg s  , po hodině byl 

průtok zvětšen na hodnotu 1

2 0,08286mQ kg s   a následně byl průtok sníţen na přibliţně 

původní hodnotu.  

Při výrazném zvýšení průtoku dojde ke sníţení tepelného výkonu TČ vlivem sníţení rozdílu 

teplot výstupní a vstupní vody kondenzátoru. Dojde k náhlému sníţení tlaku a teploty chladiva. 

Naopak při sníţení průtoku dojde k výraznému zvýšení tlaku chladiva. To lze pozorovat 

v následujících obrázcích, kdy v čase 65min  byl  průtok zvýšen a v čase 125min byl sníţen  

na původní hodnotu.    

Obr.  24 Závislost tlaku chladiva na čase od počátku měření 

 

Obr.  25 Závislost teploty chladiva na čase od počátku měření 
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Změna průtoku se projevila výrazným sníţením průměrného rozdílu teplot na vstupu  

a výstupu kondenzátoru, a to na hodnotu _ 2,8C střt C   . 

Na následujícím obrázku je vidět jak zvýšení průtoku vody v čase 65 min sníţilo tepelný 

rozdíl vody na vstupu a výstupu kondenzátoru. To má za následek sníţení tepelného výkonu a tím 

také sníţení energetického topného faktoru.  

 

Obr.  26 Závislost rozdílu teplot v kondenzátoru na čase při různém průtoku 

 

 

 

Obr.  27 Závislost tepelného výkonu a příkonu od počátku měření 

 



  

 

 

    

44 

 

8 ZÁVĚR 
Bakalářská práce se zabývá návrhem s následným sestavením fyzikálního modelu tepelného 

čerpadla vzduch-voda. Nejprve byl vysvětlen fyzikální a pracovní princip funkce tepelných 

čerpadel a s nimi související jednotlivé pojmy. Teoretická část práce se dále zaměřuje na popis 

jednotlivých pouţívaných koncepcí tepelných čerpadel a jejich charakteristické vlastnosti. 

Praktická část bakalářské práce začíná podrobným popisem jednotlivých komponentů 

pouţitých při stavbě modelu tepelného čerpadla. Dále byl navrţen chladivový okruh, podle 

kterého se model sestavoval. Před sestavením bylo navrhnuto rozmístění základních komponentů, 

které je naznačeno na Obr.  16. Chladivový okruh byl následně sestaven. Dalším úkolem bylo 

provedení elektroinstalace podle návrhu naznačeném na Obr.  12. Spínače a kontrolky jsou 

vyvedeny na ovládací panel podle Obr.  14. 

Sestavený model tepelného čerpadla byl naplněn chladivem R134a. Po naplnění byly 

detekovány výrazné úniky zejména ve spojích z chladírenské sady. Ty musely být odebrány  

a nahrazeny svarem. 

Po provedení nutných oprav proběhlo kontrolní měření, které probíhalo při průměrné teplotě 

nasátého vzduchu 12,3 C  a konstantním průtoku vody 10,0817mQ kg s  . Hlavním cílem 

měření bylo zjištění vnitřního a energetického topného faktoru.  

Sestavený model tepelného čerpadla vykazoval při kontrolním měření následující parametry: 

 Vnitřní topný faktor 4,72stř   

 Průměrný příkon _ 624p střP W  

 Průměrný tepelný výkon _ 1680te střP W  

 Energetický topný faktor 2,7střCOP   

 Průměrný teplotní zisk na kondenzátoru _ 4,9C střt C    

Z naměřených závislostí příkonu a tepelného výkonu na teplotě vody v nádrţi naznačených 

na Obr. 19 a Obr.  20 je patrné, ţe s rostoucí teplotou vody roste téměř lineárně příkon a klesá 

tepelný výkon. Tím klesá také energetický topný faktor celého modelu. S rostoucí teplotou vody 

také roste tlak a teplota chladiva a tím namáhaní jednotlivých komponentů. To potvrzuje jiţ 

zmíněný fakt, ţe tepelná čerpadla jsou vhodná zejména pro pouţití v nízkoteplotních otopných 

soustavách.  

Měřením byla také zjišťována závislost vnitřních veličin na změně průtoku vody. Při zvýšení 

průtoku dojde k poklesu tlaku chladiva a naopak při sníţení průtoku dojde ke zvýšení tlaku, jak 

znázorňuje Obr.  24. S rostoucím průtokem dojde ke sníţení rozdílu teploty vody na vstupu  

a výstupu kondenzátoru a tím ke sníţení tepelného výkonu a energetického topného faktoru. 

Proto je nutné volit vhodnou velikost průtoku. Pro získání skutečných vypovídajících 

kvalitativních hodnot sestaveného modelu je třeba provést dlouhodobé kontinuální měření.  
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PŘÍLOHA  A – FOTODOKUMENTACE 
 

Obrázek 1 Přední pohled 
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Obrázek 2 Zadní pohled 
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Obrázek 3 Ovládací panel 

 

 

Obrázek 4 Výparník se zapojeným TEV 
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PŘÍLOHA B – TABULKY NAMĚŘENÝCH HODNOT 
 

Tabulka 1. Hodnoty z měření č. 1 
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Tabulka 2. Hodnoty z měření č. 2 
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PŘÍLOHA C - ZADÁNÍ LABORATORNÍ ÚLOHY 

MĚŘENÍ NA TEPELNÉM ČERPADLE 
Cíle úlohy: Seznámení studentů s principem funkce tepelného čerpadla a provedení měření 

základních provozních charakteristik.  

1. Teoretický rozbor 

Tepelné čerpadlo je strojní zařízení slouţící k získání tepla nejčastěji pro vytápění a ohřívání 

vody. Transformuje nízkopotenciální teplo na teplo o vyšším teplotním potenciálu. Pojmem 

nízkopotenciální teplo chápeme energii vázanou v okolním prostředí (vzduchu, zemi nebo vodě), 

která se nehodí k přímému pouţití pro vytápění. 

Tepelné čerpadlo představuje v idealizovaném případě ideální tepelný stroj, který pracuje 

v cyklu čtyř po sobě jdoucích vratných tepelných dějů. Práce ideálního tepelného stroje je 

popsána pomocí Carnatova cyklu 

Pic.  1 Carnatův cyklus 

 

 1 – 2 Adiabatická komprese 

 2 – 3 Izotermická kondenzace 

 3 – 4 Adiabatická expanze 

 4 – 1 Izotermické vypařování 

Teplo q0 značí teplo odebrané nízkopotenciálnímu zdroji, q značí teplo získané. Vnitřní 

plocha představuje dodanou práci. 

1.1 Pracovní princip 

Pracovní cyklus tepelného čerpadla se uskutečňuje v tzv. chladivovém okruhu. Ten obsahuje 

čtyři základní komponenty, a to dva tepelné výměníky, kompresor a expanzní ventil. Výměníky 

zprostředkovávají přenos tepla mezi dvěma médii bez jejich vzájemného styku. Výměník zařazen 

mezi zdroj nízkopotenciálního tepla a chladivo je nazývám výparník. Tepelný přenos mezi 
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chladivem a látkou v otopné soustavě zajišťuje kondenzátor. Chladivo je látka, měnící své 

skupenství během cyklu, která zprostředkovává přenos tepla. 

Pic.  2 Princip funkce tepelného čerpadla 

 

Teplo z nízkopotenciálního zdroje je přivedeno do výparníku. Ten předává část tepla 

chladivu, které se při určité teplotě vypaří. Páry chladiva nasaje kompresor, předá jim teplo  

a vytlačí do kondenzátoru. V kondenzátoru se uskutečňuje přenos tepla mezi parami chladiva  

a chladnější látkou na sekundární straně. Chladivo zkondenzuje a v kapalném skupenství je 

dopraveno do expanzního ventilu, který řídí celý cyklus vstřikováním chladiva do výparníku. 

1.2 Topný faktor  

U tepelných čerpadel se jako kvalitativní údaj udává tzv. topný faktor. Je dán poměrem 

získané tepelné energie a dodané energie elektrické k zajištění cirkulaci chladiva. 

te

el

Q

Q
   (-; W, W),        (3.9) 

Topný faktor Carnatova cyklu je dán: 

0

K
id

K

T

T T
 


 (-; K, K),       (3.10) 

V reálných tepelných čerpadlech cyklus neprobíhá podle ideálního Carnatova oběhu vlivem 

tlakových ztrát, nedokonalosti kompresoru, pochodů v reálných chladivech, ztrát tepla do okolí  

a dalších okolností. Výpočet skutečného topného faktoru se nejčastěji provádí pomocí 

následujícího vztahu:  

0

(T 273,15)
0,4

(T )

K
sk

K T



 


 (-; K, K),     (3.11) 

kde  

0,4 je korekční součinitel respektující skutečné děje v TČ. 
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1.3 Energetický topný faktor 

Pro popis vlastností tepelných čerpadel se uţívá tzv. energetický topný faktor COP 

(Coeficient of Performance), který se určuje na základě energetických toků. Je dán podílem 

tepelného výkonu a příkonu celého TČ. 

te

p

P
COP

P
  (-; W, W),        (3.12) 

Tepelný výkon TČ je dán vztahem: 

te m pP T Q C    (W; K, kg.s
-1

, J.kg
-1

.K
-1

),                 (3.13) 

kde 

T je rozdíl teplot vstupního a výstupního média na sekundární straně TČ 

mQ je hmotnostní průtok 

pC měrná tepelná kapacita daného média 

1.4 Typy tepelných čerpadel 

Tepelná čerpadla dělíme do skupin, podle typu zdroje tepla a média, kterému teplo předávají. 

Ustálilo se dělení do čtyř základních skupin: 

 vzduch-vzduch  

Vzduch se pro vytápění příliš nehodí, proto tato koncepce nachází uplatnění zejména  

u klimatizačních jednotek 

 vzduch-voda 

Hlavní výhoda vzduchu jako zdroje nízkopotenciálního tepla spočívá v jeho dostupnosti. 

Instalace tepelných čerpadel na vzduch není spojena s nákladnými zemními pracemi. Tepelná 

čerpadla se vyznačují jednoduchostí a nízkými pořizovacími náklady v porovnání s ostatními 

typy. Nevýhodou jsou proměnlivé teploty vzduchu v průběhu ročního období a tím rozpětí 

topného faktoru daného čerpadla. Proto se nedimenzují na plné tepelné ztráty objektu. 

 voda-voda 

Voda je vhodným zdrojem nízkopotenciálního tepla. Topný faktor čerpadel dosahuje 

nejvyšších hodnot. Avšak není mnoho vhodných míst pro výstavbu. Vyuţívá se povrchová nebo 

podzemní voda. U povrchových vod je riziko zamrzání toku. U vyuţití podzemní vody dochází 

k přečerpávání vody z jednoho místa na druhé a nastává riziko výrazného ovlivnění toku 

podzemních vod. 

 země-voda 

Při dopadu slunečního záření na zemský povrch se v zemi akumuluje energie. Teplota půdy 

závisí na geografických podmínkách. Na území ČR je v hloubce 10 m pod povrchem teplota 

půdy v rozmezí 10-12°C.Vyuţití takto akumulované energie spočívá v umístění výměníku  

do země. Teplo zemi lze odebírat z povrchu nebo z hloubky. 
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2. Měření na modelu tepelného čerpadla vzduch-voda  

Model tepelného čerpadla obsahuje následující komponenty:  

 Kompresor - nasává páry chladiva z výparníku a vytlačuje je do kondenzátoru; 

 Kondenzátor - zajišťuje přestup tepla mezi parami chladiva a vodou; 

 Výparník - zajišťuje přenos tepla mezi zdrojem nízkopotenciálního tepla a 

chladivem; 

 Termostatický expanzní ventil - vstřikuje chladivo do výparníku; 

 Sběrač kapalného chladiva - slouţí jako zásobník chladiva a odlučovač bublinek; 

 Filtrdehydrátor - je vyuţíván k odstranění vlhkosti, pevných a kyselých sloţek; 

 Průhledítko - indikuje bublinky a vlhkost v potrubí; 

 Chladivo - látka, měnící své skupenství během cyklu, která zprostředkovává 

přenos tepla. 

 

2.1 Postup měření 

1. Seznamte se s principem fungování tepelných čerpadel. 

2. Zapište si počáteční hodnoty tlaků, teplot a údaj na vodoměru. 

3. Potenciometrem nastavte průtok čerpadla v rozmezí na hodnotu kolem čísla 1. 

4. Připojte tepelné čerpadlo do napájecí sítě, hlavní vypínač otočte do polohy „ZAP“. 

5. Spínači zapněte postupně oběhové čerpadlo, výparník a kompresor. 

6. Pravidelně zapisujte teplotu vody v nádrţi, na vstupu a výstupu z kondenzátoru. 

7. Z manometrů zapisujte hodnoty tlaku a teplot chladiva v sacím a výtlačném potrubí. 

8. Z multimetrů zapisujte hodnoty napětí a proudů. 

9. Vypočítejte topný faktor, energetický topný faktor. 

10. Vyneste jednotlivé veličiny v závislosti na teplotě vody v nádrţi. 

11. Komentujte výsledky. 

 


