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Abstrakt 

Tato práce se zaměřuje na analýzu reálné provozní účinnosti tepelných čerpadel 

vzduch-voda. První část prezentuje úvod do problematiky tepelných čerpadel včetně 

přehledu aktuálně se rozvíjejících technologií. Hlavní část práce tvoří případová studie, 

která se zabývá analýzou účinnosti kaskády čtyř tepelných čerpadel vzduch-voda. 

Hlavním výstupem práce je vyhodnocení dat z měření na reálném zdroji. Případová 

studie však zahrnuje také teoretickou formulaci faktorů, které COP v analyzovaném 

případě ovlivňují. Výsledkem vyhodnocení jsou průměrné hodnoty COP ve vybraném 

období, zahrnující analýzu vybraných provozních podmínek a srovnání COP 

s teoretickými hodnotami. Na základě provedené analýzy je v závěru práce 

zformulováno několik doporučení pro dosaţení vyšší provozní účinnosti kaskády. 

Abstract 

This thesis is focused on the gross COP analysis of the heat source with heat pumps.  

In the first part, summary of the heat pump research including progressive technologies 

is presented. The main part is the case study dealing with the efficiency analysis of the 

heating system based on air source heat pumps. That includes theoretical formulation of 

the conditions which affects gross COP of the heat pumps. The main contribution is the 

evaluation of measured data. The outcome of evaluation is the average COP in the 

selected period. The outcome also includes dependence of the COP on different 

conditions and comparison of the evaluated COP and the theoretical one. Consequently, 

some methods for optimal operating of the heat source are recommended. 

Klíčová slova 

tepelné čerpadlo vzduch-voda, předávací stanice tepla s tepelnými čerpadly, provozní 

podmínky, COP, topný výkon, analýza dat 

Keywords 

air source heat pump, district heating substation with heat pumps, operating conditions, 

COP, heating capacity, data analysis 
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Úvod 

Problematikou tepelných čerpadel se do hloubky zabývají starší publikace [1], [6], 

z literatury nového tisíciletí lze doporučit například [2] či praktičtěji zaměřené [3], [7]. 

Tepelná čerpadla (v textu často jen TČ) se v České republice ve větší míře uplatňují aţ 

od roku 2000, přestoţe teoretický popis funkce tepelného čerpadla je znám jiţ od 

19. století a prvotní rozmach praktického vyuţití nastává v průmyslové oblasti od 30. let 

20. století ve Švýcarsku [4]. Statistické údaje Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

jednoznačně vypovídají o jejich rostoucí oblibě v naší zemi. Ve zmiňovaném roce 2000 

počet nainstalovaných zařízení nepřekračoval 1 000 kusů, načeţ mnoţství 10 000 

nainstalovaných TČ bylo v naší zemi podle odhadů překročeno roku 2006 a roku 2013 

jiţ odhady činily více neţ 53 000 tepelných čerpadel [11]. 

Častou motivací pro pouţití tepelných čerpadel je ekonomická stránka topení či ohřevu 

teplé uţitkové vody, o čemţ svědčí i fakt, ţe v minulosti obliba tepelných čerpadel 

rostla při vyšších cenách fosilních paliv [4]. Ekonomická výhoda TČ spočívá v tom, ţe 

teplo dodané zařízením je násobně vyšší neţ práce spotřebovaná. Tepelná čerpadla teplo 

primárně nevyrábí, nýbrţ zvyšují jeho kvalitu, tedy převádí nízkopotenciální teplo na 

vyšší teplotní hladinu. I přes obecně známé vyšší pořizovací náklady je TČ v 

dlouhodobém časovém horizontu perspektivním zdrojem tepla jak pro průmyslové, tak 

pro domácí pouţití. 

V  posledních desetiletích je diskutován ekologický aspekt provozu tepelných čerpadel. 

V rámci udrţitelného rozvoje je kladen důraz na sníţení emisí v oblasti vytápění. 

Norma ČSN EN 303-5 [8] zpřísňuje emisní limity s dalšími restrikcemi plánovanými 

v letech 2018 a 2022 [9]. Toto nutí majitele nevyhovujících kotlů na tuhá paliva hledat 

jiný zdroj tepla, kterým můţe být právě tepelné čerpadlo. Dodatečnou motivací pro 

pořízení tohoto typu zařízení můţe být tzv. kotlíková dotace pro obyvatele rodinných 

domů. Tato můţe činit aţ 85% nákladů v případě pořízení tepelného čerpadla v oblasti 

se zhoršenou kvalitou ovzduší, přičemţ maximální uznatelné náklady činí 150 000 Kč. 

[10] Je zřejmé, ţe čerpání této dotace výrazně sniţuje dobu návratnosti investice do TČ. 

Přesto, ţe TČ neprodukují emise v místě svého provozu, nelze na ně nahlíţet jako na 

původce zcela čisté energie. Je potřeba brát v úvahu ekologii výroby a distribuce 

elektrické energie. Tyto faktory, potaţmo míru zhodnocení neobnovitelných zdrojů, 

dobře vystihuje tzv. SPER (z angl. Seasonal Primary Energy Ratio), podle nějţ se od 

září 2015 zařazují tepelná čerpadla do energetických tříd a rovněţ platí omezení pro 

zařízení nově uváděná na trh – blíţe se problematice věnuje [12]. Je zřejmé, ţe i na 

tepelná čerpadla jsou kladeny stále vyšší nároky z hlediska dopadů na ţivotní prostředí. 

Zde nelze opomenout ani emise vzniklé při výrobě TČ či negativní vliv některých 

chladiv v případě úniku. 

Z předchozích odstavců plyne, ţe tepelná čerpadla jsou progresivně se rozvíjející oblastí 

tepelného hospodářství, prokazující své výhody v úspoře financí uţivatele i přírodního 

bohatství planety Země. Pro co nejkratší návratnost investice, dlouhou ţivotnost 

zařízení a obecně hospodárnost provozu je nutné nejen vhodně zvolit a korektně 

nainstalovat tepelné čerpadlo, ale rovněţ jej optimálně provozovat. Toho lze docílit 

pochopením rozličných faktorů ovlivňujících účinnost tepelného čerpadla (COP), 

a přijmutím opatření, která budou mít na provoz pozitivní vliv. 
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Účinným prostředkem při optimalizaci COP je kvantifikace vstupních a výstupních 

veličin procesu výroby tepla TČ, a to ať uţ v rovině teoretické (modelování), 

experimentální (měřením) či jejich kombinací. Tématem zvyšování účinnosti (COP), 

úzce spjatým s celým kontextem problematiky tepelných čerpadel popsaným v této 

kapitole (ekonomika, ekologie), se předkládaná práce zabývá především. 

1 Tepelná čerpadla 

Tepelné čerpadlo je tepelné zařízení, které vyuţívá dodané práce pro přechod tepla 

z míst o niţší teplotě (primární strana) do míst o vyšší teplotě (sekundární strana). Na 

stejných principech jsou zaloţena chladicí zařízení (lednice, mrazáky). Rozdíl je v tom, 

co je pokládáno za uţitek. V případě tepelného čerpadla je to dodané teplo a v případě 

chladicího zařízení odebrané teplo z izolovaného prostoru. [1] 

Tepelná čerpadla lze povaţovat za alternativní zdroj tepla. Důvody jsou zejména nízký 

podíl na celkové produkci tepelné energie (řádově stovky MW) [11] a nekonvenční 

princip funkce. 

1.1 Historie tepelných čerpadel 

Tato kapitola je primárně abstraktem rozsáhlého díla [4] předkládajícího vyčerpávající 

výklad historie tepelných čerpadel včetně praktických aplikací. Některé informace jsou 

zmíněny i v dalších zdrojích [1], [3], [21], coţ dokládá jejich faktickou správnost. 

Odkazy na tyto tři zdroje jsou v textu uvedeny. 

Historie tepelných čerpadel úzce souvisí s rozvojem termodynamiky v 19. století, 

zejména formulacemi 1. a 2. zákona termodynamiky. První v praxi pouţitelné zařízení, 

které bylo zaloţeno na principu komprese a výparu, mělo za úkol výrobu ledu a zhotovil 

jej v jednom exempláři Jacob Perkins roku 1834. V roce 1852 teoreticky popsal 

William Thompson (Lord Kelvin) princip tepelného čerpadla [3], [21]. V letech 1856 

a 1857 Peter von Rittinger, rodák z Nového Jičína, postavil v Ebensee první funkční 

tepelné čerpadlo o topném výkonu 14 kW za účelem vysoušení soli [21].  

Do konce 19. století byly dominantní absorpční systémy. Důvodem byla nízká účinnost 

výroby elektrické energie parními motory, naproti čemuţ bylo moţno vyuţít páru jako 

přímý zdroj tepla v absorpčním cyklu. Typická chladiva u absorpčních systémů byla 

amoniak, oxid uhličitý, chlormethan či chlorethan. 

První návrh elektrického tepelného čerpadla, které vyuţívalo jako zdroj 

nízkopotenciálního tepla půdu, učinil Heinrich Zoelly, jenţ na toto zařízení získal roku 

1912 švýcarský patent. Další vývoj koreloval zejména s rozvojem kompresorů, který 

byl omezen přesností výroby této éry, a dále s vytvořením freonových chladiv na 

přelomu 20. a 30. let minulého století ve Spojených státech amerických [3]. 

Výrazný posun v technologii tepelných čerpadel byl zaznamenán za druhé světové 

války ve Švýcarsku, které bylo nuceno k pokroku nedostatkem fosilních paliv [1]. Jako 

zdroje nízkopotenciálního tepla byly vyuţívány zejména vodní zdroje (řeky, jezera) či 

odpadní teplo, kompresory bylo moţné nalézt jak objemové (pístové, s valivým pístem), 

tak rychlostní (radiální lopatkové), a hlavními chladivy byl amoniak, 

trichlorfluormethan (R-11) a dichlordifluormethan (R-12). Největší švýcarský topný 
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systém tohoto období se nacházel v Curychu. Zdrojem nízkopotenciálního tepla byla 

řeka Limmat a nominální výkon činil 5,86 MW při COP aţ 2,7. 

V 50. a 60. letech došlo ke stagnaci vývoje tepelných čerpadel, a to zejména kvůli 

poklesu cen ropy, potaţmo tekutých fosilních paliv. V oblasti klimatizací a chladicích 

zařízení však pokračoval vývoj kompresorů – ve Švýcarsku se tečné rychlosti lopatek v 

radiálních kompresory přiblíţily rychlostem zvuku, ve Spojených státech amerických 

zase probíhala masová produkce hermetických pístových kompresorů pro lednice 

a mrazáky. V oblasti chladiv došlo k rozmachu freonů, které vyjma amoniaku vytlačily 

všechna starší chladiva. 

Přelom 60. a 70. let byl ovlivněn rozvojem výpočetní techniky, která se uplatnila 

v oblasti návrhu, optimalizace a řízení. Ropné krize v letech 1973 a 1979 vyústily 

v rozvoj tzv. druhé a třetí generace tepelných čerpadel. Jednalo se zejména o menší 

jednotky o výkonu 10–50 kW pro vytápění obydlí, vyuţívající vzduch, půdu či sluneční 

záření jako zdroj nízkopotenciálního tepla. Vyuţity byly zejména hermetické pístové 

kompresory a freonová chladiva R-12 a R-22 (chlordifluormethan), coţ odpovídalo 

technologii chladicích zařízení této doby. 

Roku 1974 byla Sherwoodem Rowlandem a Mariem J. Molinou vyřčena hypotéza 

o souvislosti mezi uvolňováním freonů do ovzduší a rozvojem ozonových děr. 

Potvrzení těchto domněnek vedlo k celosvětovému omezování freonových chladiv, 

návratu k amoniaku a vývoji nových chladiv [3]. Počátkem 80. let dochází 

k legislativnímu nastavení limitů odebraného tepla z vodních zdrojů ve Švýcarsku, a to 

z důvodu ochrany vodních ekosystémů. 

Rozvoj výpočetní techniky v 80. letech umoţnil vznik elektronicky řízeného 

expanzního ventilu roku 1989. S výpočetní technikou souvisí také rozvoj měření 

a vyhodnocení účinnosti tepelných čerpadel, které umoţnilo spotřebiteli lépe se 

orientovat mezi kvalitními a méně seriózními výrobci zařízení. CNC výrobní procesy 

umoţnily rozvoj šroubových a scroll (v češtině někdy označované jako spirálové) 

kompresorů. V oblasti velkokapacitních TČ se uplatnily axiální rychlostní kompresory. 

Výrazným milníkem byla instalace celosvětově největšího mořského tepelného čerpadla 

provedená v letech 1984 a 1985 ve Stockholmu švýcarskou společnosti Sulzer–Escher–

Wyss. Šestice jednotek produkovala celkový výkon 180 MW, jedna z nich je zobrazena 

na obr. 1.1.  
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Obr. 1.1 Jedno z tepelných čerpadel o nominálním výkon 30 MW ve švédském 

Stockholmu [4] 

Od roku 1990 došlo k několika zásadním úpravám tepelných čerpadel ve srovnání 

s předchozím obdobím – rozšíření hermetických scroll kompresorů a deskových 

tepelných výměníků, rozvoj vzdáleného sledování, řízení a pokročilé diagnostiky 

tepelných čerpadel korelující s pokrokem v oblasti mikropočítačů a nahrazování 

ekologicky závadných chladiv jejich ekologickými alternativami (mj. dříve 

pouţívanými přírodními chladivy – amoniakem, oxidem uhličitým či propanem). Tyto 

úpravy vesměs vedly k vyšším hodnotám COP a vzrůstu ţivotnosti, coţ se odrazilo v 

rostoucí oblibě tepelných čerpadel.  

1.2 Fyzikální princip tepelných čerpadel 

S ohledem na typ tepelných čerpadel následně analyzovaných v praktické části se tato 

kapitola, stejně jako následující kapitoly 1.3, 1.4 a 1.5, omezuje na tepelná čerpadla 

s dodáním práce prostřednictvím kompresoru. Princip jiných typů tepelných čerpadel je 

důkladně popsán v [1]. 

Stěţejními částmi tepelného čerpdla jsou kompresor a jeho pohon (zpravidla 

elektromotor), kondenzátor, expanzní ventil a výparník. Tyto části jsou propojené 

v uzavřený systém prostřednictvím potrubí, v němţ cirkuluje chladivo, jehoţ 

termodynamické vlastnosti musí být pro daný účel vyhovující. [1] 

Na obr. 1.2 je zjednodušeně vyobrazen chladivový okruh tepelného čerpadla. Za 

počátek cyklu lze povaţovat přívod tepla    (5–1). Tlak chladiva ve výparníku musí 

dosahovat takových hodnot, aby teplota varu    chladiva byla niţší neţ teplota zdroje 

nízkopotenciálního tepla. Tímto teplotním rozdílem je zajištěno, ţe dojde k přechodu 

tepla ze zdroje do chladiva prostřednictvím výparníku, a to za současného vypařování 

chladiva. Vzniklá pára je odváděna do kompresoru. Dodáním práce    je stlačena na 

tlak, při kterém teplota kondenzace    leţí nad teplotou ohřívaného média (1–2). 

Chladivo následně putuje potrubím (2–3) do kondenzátoru, kde zmíněný teplotní rozdíl 

zajistí odvod tepla    z chladiva do ohřívaného média, a to za současné kondenzace 
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chladiva (3–4). Kapalné chladivo se za další částí potrubí rozpíná v expanzním ventilu 

na nízký tlak a putuje zpět k výparníku (4–5), čímţ se cyklus uzavírá. [1] 

 

Obr. 1.2 Cyklus tepelného čerpadla s kompresorem dle [1] 

1.3 Účinnost tepelných čerpadel 

Tato kapitola je do jisté míry překladem informací z publikace [1] doplněným 

o poznatky z termomechaniky [5] a některé všeobecné informace. 

Stěţejní veličinou pro hodnocení ekonomiky provozu tepelného čerpadla je účinnost 

(COP), jejíţ kvantifikace má svá specifika. I s ohledem na důleţitost v kontextu celé 

práce je podrobně rozebrána v následujících podkapitolách. 

1.3.1 Ideální Carnotův cyklus tepelného čerpadla 

Jedna z tezí druhého zákona termodynamiky hovoří o tom, ţe ţádný termodynamický 

oběh nedosahuje vyšší účinnosti neţ vratný Carnotův cyklus. V případě tepelného 

čerpadla se jedná o obrácený (téţ nepřímý) cyklus, coţ je dáno sledem jednotlivých 

bodů cyklu. Tento se skládá ze dvou adiabat, pro které platí, ţe nedochází k výměně 

tepla s okolím, tedy     , a ze dvou izoterm, pro které platí, ţe teplota systému je 

neproměnná, tedy          Za předpokladu vratného Carnotova cyklu platí, ţe 

entropie při adiabatickém ději nenarůstá, adiabatický dej lze tedy ztotoţnit 

s izoentropickým     . [5] 

Poněvadţ chladivo prodělává v průběhu cyklu fázové změny, nelze uvaţovat Carnotův 

cyklus pro ideální plyn. Obrácený Carnotův cyklus pro reálný plyn je k vidění na obr. 

1.3.  
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Obr. 1.3 T-s diagram obráceného Carnotova cyklu s fázovými změnami [1] 

Pozn. Veličiny          jsou veličinami měrnými. Platí: 

     
  

 
   

kde:  

a0 … měrná dodaná práce [J·kg
-1

], 

A0 … dodaná práce [J], 

m … hmotnost chladiva [kg], 

      
  

 
   

kde:  

qC … měrné odvedené teplo [J·kg
-1

], 

QC … odvedené teplo [J], 

m … hmotnost chladiva [kg], 

  
 

 
   

kde:  

s… měrná entropie [J·K
-1

·kg
-1

], 

S … entropie [J·K
-1

], 

m … hmotnost chladiva [kg]. 

Děje mezi jednotlivými body cyklu jsou následující: 

1–2 adiabatické a zároveň izoentropické stlačení chladiva v kompresoru 

2–3 izotermické stlačení s odvodem tepla 

3–4 izotermický a zároveň izobarický (          odvod tepla v průběhu kondenzace 

4–5 adiabatické a zároveň izoentropické rozpínání chladiva  

5–6 izotermický a zároveň izobarický přívod tepla v průběhu vypařování 

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 
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1.3.2 Skutečný cyklus tepelného čerpadla 

Skutečný cyklus (v praxi vyuţívaný) je zobrazen na obr. 1.4 a vyznačuje se nárůstem 

entropie v daných dějích, tedy nevratností cyklu. Ve skutečném cyklu dochází 

k odlišnostem oproti ideálnímu Carnotovu cyklu, například: 

- V průběhu 1–2  dochází k tepelné výměně při stlačení. V důsledku se pak 

nejedná o děj adiabatický, nýbrţ proměnný polytropický 

- Děj 2–3 není izotermickou kompresí. U dějů 2–3 a 3–4 jsou přítomny tlakové 

ztráty způsobené třením v potrubí. V případě vícesloţkového chladiva můţe 

docházet k teplotnímu skluzu (tzv. glide). 

- Mezi body 4‗ a 4 zpravidla dochází k podchlazení kapalného chladiva. 

- Rozpínání chladiva 4–5 je realizováno za přívodu tepla tzv. škrcením. 

V průběhu tohoto dochází k přívodu tepla. 

- Stejně jako v kondenzátoru, i ve výparníku při dějích 5–6 a 6–1 dochází k 

tlakovým ztrátám způsobeným třením v potrubí. 

- V průběhu 6–1 je přítomno přehřátí par chladiva. 

Odlišnost od Carnotova cyklu při ději 4–5 je kompromisním řešením, kdy místo 

expanzního zařízení pro adiabatický děj (např. malá turbína) je pouţit výrazně levnější 

expanzní ventil, ve kterém dochází ke škrcení, tedy v ideálním případě izoentalpickému 

ději. [1] 

Při ději 4–5 dochází u adiabatického i izoentalpického děje k přechodu syté kapaliny do 

fáze mokré páry (část kapaliny se vypaří před vstupem do výparníku), coţ sniţuje 

přívod tepla. Vliv tohoto negativního jevu lze sníţit podchlazením zkondenzované 

kapaliny 4‗–4. K tomu mohou být vyuţity například relativně chladné páry vystupující 

z výparníku, u kterých zároveň tepelnou výměnou dochází k přehřátí 6–1. Podchlazení 

však zároveň vyţaduje větší délku kondenzátoru, z čehoţ plynou vyšší tlakové ztráty. 

Výsledkem je nárůst dodané práce do cyklu v průběhu komprese, pokud je však nárůst 

přívodu tepla vlivem podchlazení vyšší, dojde ke zvýšení účinnosti. [1] 

 

Obr. 1.4 T-s diagram skutečného cyklu tepelného čerpadla s podchlazením mezi body 4‘ 

a 4 [1] 
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1.3.3 Topný faktor 

Základní charakteristikou účinnosti kaţdého tepelného zařízení je podíl uţitečnosti 

(tedy účelných výstupů) a nákladů (tedy vstupů). V případech, kde uţitečným výstupem 

je mechanická práce a vstupem teplo, je pro vyhodnocení provozu vhodnou veličinou 

termická účinnost   , která vţdy vykazuje hodnoty menší neţ 1. [5] 

Pro tepelná čerpadla a chladicí zařízení kvantifikace termické účinnosti postrádá smysl, 

protoţe uţitečným výstupem je teplo a vstupem je mechanická práce, přičemţ výsledný 

podíl je typicky větší neţ 1. Zmiňovaný podíl je nazýván topným faktorem a označován 

zkratkou COP (z angl. Coefficient of performance) či řeckým písmenem   s dolním 

indexem H a pro tepelné čerpadlo jej lze dle [1], [5] definovat následovně: 

   
  

  
 

 ̇ 

 
   

kde: 

  … dodané teplo [J], 

   … dodaná práce [J], 

 ̇  … topný výkon [J·s
-1

] = [W], 

  … příkon [J·s
-1

] = [W]. 

Pro ideální Carnotův cyklus dle [1], [5] platí: 

    
  

     
   

kde: 

  … termodynamická teplota ohřívaného výměníku [K], 

   … termodynamická teplota ochlazovaného výměníku [K]. 

Pro obecný ideální (vratný) cyklus dle [1] platí: 

    
  

  
 

     

  
 

  

  
    

kde: 

  … dodané teplo [J], 

   … odvedené teplo [J], 

    … dodaná práce [J]. 

 

Protoţe: 

   
  

  
 

je chladicím faktorem, lze říci, ţe topný faktor zařízení je pro případ ideálního cyklu 

bez ztrát přesně o 1 větší neţ chladicí faktor. 

Pro ideální cyklus sestávající z izoentropické komprese, izoentalpické expanze 

a izobarického přívodu a odvodu tepla dle [1] platí:  

    
     

     
   

(1.4) 

(1.5) 

(1.6) 

(1.7) 

(1.8) 



Analýza účinnosti kaskády tepelných čerpadel  ÚPI FSI VUT v Brně 

 

~ 18 ~ 

kde: 

   … měrná entalpie v i-tém bodě cyklu [J·kg
-1

]. 

Jednotlivé členy vztahu 1.8 lze názorně ilustrovat pomocí diagramu na obr. 1.5. 

 

Obr. 1.5 Log (p)-h diagram ideálního cyklu tepelného čerpadla s kompresorem [1] 

Z důvodu nevyhnutelných ztrát (tepelných, tlakových) v reálném cyklu jsou topné 

faktory reálných zařízení o 40–50 % (dle [6] i o více) niţší neţ v případě vratného 

Carnotova cyklu. V praxi rozlišujeme dvě definice skutečného topného faktoru – jedna, 

zahrnující pouze práci kompresoru, je nazývána čistým topným faktorem (angl. net 

COP): [1] 

    
  

  
 

 ̇ 

  
   

kde: 

  … dodané teplo [J], 

   … práce kompresoru [J], 

 ̇  … topný výkon [J·s
-1

] = [W], 

   … příkon kompresoru [J·s
-1

] = [W]. 

Definice vhodnější pro hodnocení celkové ekonomiky provozu zahrnuje i práci 

pomocných zařízení topného systému jako celku, jako například oběhová čerpadla 

v topném okruhu, ventilátory pro proudění vzduchu výparníkem apod. Takto 

definovaný topný faktor nazývá hrubým topným faktorem (angl. gross COP): [1] 

    
  

       
 

 ̇ 

       
   

kde: 

     … práce pomocných zařízení [J], 

     … příkon pomocných zařízení [J·s
-1

] = [W]. 

 

(1.9) 

(1.10) 
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1.4 Rozdělení dle zdroje nízkopotenciálního tepla 

Tepelná čerpadla dělit mnoha způsoby – dle principu funkce, charakteru pouţití, 

výkonu, zdroje tepla atd. Podrobněji jsou jednotlivé způsoby rozdělení popsány např. v 

[1] 

Za stěţejní rozdělení z hlediska dosahovaného topného faktoru lze pro tepelná čerpadla 

povaţovat zdroj tepla. Jak je uvedeno v [6], zdroj tepla lze hodnotit dle následujících 

kritérií: a) teplotní hladiny, b) mnoţství, c) časové disponibility v souvislosti s potřebou, 

d) výhradního pouţití a dosavadního vyuţití, e) chemických a fyzikálních vlastností, f) 

vzdálenosti od tepelného čerpadla, g) pořizovacích a provozních nákladů, h) vlivu na 

energetickou bilanci okolí, e) ekologie. 

Hlavní zdroje nízkopotenciálního tepla představují následující podkapitoly. 

1.4.1 Venkovní vzduch 

Hlavní výhoda vzduchu jako tepelného zdroje spočívá v jeho dostupnosti. Rovněţ 

hledisko přirozené tepelné rovnováhy v přírodě hovoří ve prospěch vzduchu, kdy teplo 

odebrané z okolního vzduchu je tepelnými ztrátami objektu vráceno zpět. [6] Výhodou 

je rovněţ jednoduchá a levná instalace tepelných čerpadel vzduch-voda [3].  

Pozn. Značení „vzduch-voda― znamená, ţe zdrojem nízkopotenciálního tepla je vzduch, 

ohřívaným médiem je voda. Tento způsob odlišení jednotlivých typů TČ se běţně 

pouţívá, např. voda-voda, země-voda, vzduch-vzduch. 

Základními nevýhodami vzduchu jsou jeho nízká hustota, měrná tepelná kapacita 

a nízký součinitel konvekce (přestupu) tepla. Tyto vlastnosti je nutné kompenzovat větší 

velikostí výparníku a nucenou konvekcí prostřednictvím ventilátorů, které 

spotřebovávají elektrickou energii a zároveň jsou zdrojem neţádoucího hluku. [6] 

Další nevýhodou je kolísání teploty během dne a během roku. Zejména je 

problematická nízká teplotní hladina vzduchu v zimním období. Toto má za následek 

pokles COP, potaţmo topného výkonu v obdobích, kdy tepelné ztráty vytápěného 

objektu rostou. Z tohoto důvodu je zpravidla nutné doplnit k TČ další zdroj tepla. Dle 

[3] je vhodný malý elektrokotel či původní zdroj tepla před instalací. Hovoříme o tzv. 

bivalentním zapojení, coţ je protiklad k monovalentnímu, tedy soběstačnému zdroji 

tepla. Je zřejmé, ţe při dimenzování TČ s venkovním vzduchem jako zdrojem tepla je 

nezbytná znalost místních klimatických podmínek. [6] 

V neprospěch tohoto zdroje tepla dále hovoří rovněţ problematika námrazy na 

výparníku. Povrch výparníku často nabývá teplot pod rosným bodem vlhkého vzduchu, 

a tak zde dochází ke kondenzaci vodní páry. Je-li povrchová teplota výparníku niţší neţ 

0 °C (stává se tak i při teplotách okolí nad bodem mrazu), vzniká námraza, která jednak 

zhoršuje prostup tepla, jednak zvětšuje průtočné odpory na vzduchové straně výparníku. 

[6] Z tohoto důvodu je nutné odtávání, které se realizuje nejčastěji reverzací chodu, kdy 

se zamění funkce výparníku a kondenzátoru, méně často elektricky topným tělesem [3]. 

V [7] je uvedeno rovněţ odtávání horkými parami chladiva vystupujících z kompresoru. 

Dle informací z praxe (exkurze v NEPA, spol. s r.o. dne 14. 4. 2016) je při teplotách 

nad 0 °C pouţíváno i odtávání chodem ventilátoru za současné neaktivity hlavní části 

TČ. Obecně platí, ţe všechny způsoby odtávání představují pokles skutečného COP 

   . 
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I přes svá úskalí jsou TČ vzduch-voda v České republice oblíbena. Odhadovaný podíl 

na celkovém počtu tepelných čerpadel je 59,4 % a na celkovém instalovaném výkonu se 

podílí téměř téměř 58,2 % (v roce 2013). [11] 

1.4.2 Půda 

Vyuţití půdy jako zdroje tepla má oproti vzduchu několik výhod. Většina z nich plyne 

ze stability teploty, která neklesá pod tzv. nezámrznou hloubkou (udává se 80 aţ 100 

cm, výjimečně i více) pod bod mrazu. [6] 

Odběr tepla je většinou realizován uzavřenými výměníky naplněnými nemrznoucí 

směsí. Výměníky jsou tvořeny svazky trubek, nejčastěji z polyethylenu. Účelem 

výměníků je předat teplo výparníku. [3] Platí, ţe s větší délkou trubek rostou tlakové 

ztráty, tedy i práce oběhového čerpadla, které stejně jako ventilátory zmiňované v 

kapitole 1.4.2 spotřebovává elektrickou energii. [7] 

Dle způsobu uloţení výměníku rozlišujeme: 

Vodorovné zemní (plošné) kolektory 

V tomto případě se uloţení provádí nejméně 20 cm pod místní zámrznou hloubku, 

obecně 0,5–3 m hluboko dle typu půdy a klimatických podmínek. Jednotkové 

odnímané teplo činí 6 aţ 40 W   m-2
. [6], [7] 

Vyjma uloţení rovných trubek existují i speciální konfigurace. Časté jsou tzv. slinky, 

kdy trubka tvoří smyčky, které se v místech kříţení svazují a ukládají se buďto 

horizontálně (slinky H) nebo vertikálně (slinky V). [3] V ČR méně rozšířené jsou 

tzv. energetické koše (téţ energetické klece), o nichţ se informace vesměs omezují 

na firemní sféru, např. [13]. Jedná se o směrem dolů se kónicky zuţující duté 

konstrukce, jejichţ stěny jsou tvořeny šroubovicí teplosměnných trubek. 

Vertikální zemní kolektory 

Tyto výměníky se ukládají do vrtů o hloubce převáţně 50–150 m a průměrech 

v rozmezí od 120 do 180 mm dle typu hornin. Výhodou tohoto uloţení je celoroční 

stabilita teploty (pro naše klimatické podmínky přibliţně 10 °C) v hloubce větší neţ 

10–15 m. Tato teplota navíc s hloubkou narůstá dle tzv. geotermického stupně 

(udává počet metrů, na kterých se zvýší teplota o 1 K). Výsledkem je jednotkové 

odnímané teplo 30 aţ 100 W   m-1
. [3], [7] 

Jak pro plošné, tak pro vertikální zemní kolektory platí, ţe při správném návrhu můţe 

být TČ zdrojem monovalentním, tedy schopným pokrýt spotřebu tepla celoročně [3]. 

Další výhodou oproti vzduchu jako zdroji tepla je eliminace problematiky námrazy na 

výparníku. U plošných kolektorů sice dochází k namrzání vnějšího povrchu trubek, 

v době klidu však většinou díky teplotě půdy nad bodem mrazu led roztává. [6] 

Nevýhodou plošných kolektorů je nutnost velké plochy (např. rozsáhlá zahrada) 

a investice do zemních prací [3]. Vertikální vrty nejsou náročné na plochu, zhotovení 

vrtu je však komplikované z hlediska přípravy, ceny i legislativních náleţitostí [7]. I 

přes tyto nevýhody je půda druhým nejvyuţívanějším zdrojem tepla. V roce 2013 dle 

odhadů činil podíl její podíl co do počtu instalovaných TČ 37,4 % a co do instalovaného 

výkonu 36,3 %. [11] 
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1.4.3 Voda 

V případě vody lze vyuţít některých jejích všeobecně známých vlastností, kupříkladu 

vysoké měrné tepelné kapacity či hustotní anomálie vody, kdy hustota vody, na rozdíl 

od většiny kapalin, do hodnoty 3,98 °C roste, nabývá zde maxima a aţ poté klesá. [5] 

Vodu jako zdroj tepla lze rozdělit následovně: 

Podzemní voda 

Pro podzemní vodu v hloubce 15 m platí, ţe dochází k minimálnímu kolísání její 

teploty. V našich podmínkách činí tato stabilní teplota přibliţně 10±1 °C. [6] 

S ohledem na riziko zamrzání vody v důsledku ochlazování na primární straně TČ je 

nezbytné, aby vydatnost pramene byla dostatečná, přibliţně 0,02–0,03 kg   s
-1

 na 

1 kW výkonu. [6] Budují se dvě studny, jedna čerpací, ze které je voda odebírána, 

a druhá vsakovací, kam je ochlazená voda vracena. Vzdálenost mezi studnami musí 

být dostatečná, literatura [3] uvádí 8–10 m. Umístění vsakovací studny se doporučuje 

ve směru proudění podzemních vod. [3], [6] 

Rizikem narušení přirozeného proudění podzemní vody je zanesení vodních cest, 

které se můţe projevit poklesem vydatnosti pramene. Toto lze řešit záměnou funkce 

čerpací a vsakovací studny. [6] Dalším omezujícím faktorem je kvalita vody – 

v případě, ţe je nevyhovující, zvyšuje se riziko koroze materiálů či zanesení [3], [7]. 

Povrchová voda 

Vyuţití povrchové vody je technicky moţné, není však příliš rozšířeno. Důvody jsou 

zejména přísné poţadavky vodohospodářské a z hlediska ochrany ţivotního 

prostředí. [3], [6] 

Realizuje se buďto z tekoucí, nebo ze stojaté vody. U tekoucí vody můţe být odběr 

přímý, kdy je voda dovedena čerpadlem k výparníku, nebo nepřímý, tedy 

prostřednictvím dalšího výměníku umístěného ve vodě a naplněného ekologicky 

nezávadnou nemrznoucí směsí, která teplo přivádí do výparníku. Nevýhodou 

přímého odběru je zanášení nečistotami a tendence k zamrzání výparníku, nepřímý 

odběr zase dosahuje horších hodnot topného faktoru kvůli vícenásobnému přestupu 

tepla. [3], [6] 

U povrchové vody je vhodné, dovoluje-li to situace, vyuţívat znalosti hustotní 

anomálie vody, a odebírat teplo z míst, kde je v danou roční dobu teplota nejvyšší – 

v zimě u dna a v létě u hladiny. [6] 

Zejména podzemní voda je vhodným zdrojem pro monovalentní tepelné čerpadlo [6]. 

V případě podzemní i povrchové vody je nutné vzít do úvahy práci čerpadel pro 

přečerpávání vody resp. oběh nemrznoucí směsi. Toto nezanedbatelně sniţuje skutečný 

topný faktor    . Z tohoto i výše uvedených důvodů je vyuţití vody jako zdroje tepla ve 

srovnání se vzduchem a půdou minoritní. V roce 2013 činil odhadovaný podíl počtu 

instalovaných TČ tohoto typu 2,6 % a odhadovaný podíl instalovaného výkonu 

čerpaného z vody 5,2 %. [11]  



Analýza účinnosti kaskády tepelných čerpadel  ÚPI FSI VUT v Brně 

 

~ 22 ~ 

1.5 Modifikace konvenčního cyklu kompresorových 
tepelných čerpadel 

Standardní kompresorové tepelné čerpadlo popsané v kapitole 1.2 a sestávající ze čtyř 

elementárních částí můţe být účelně modifikováno. Motivací bývá vyšší topný faktor, 

delší ţivotnost, lepší adaptace na specifické podmínky pouţití apod. 

Následující podkapitoly představují hlavní modifikace aktuální doby. 

1.5.1 Desuperheater 

Jedná se o tepelný výměník odebírající teplo o vysoké teplotě přehřátým parám chladiva 

na výstupu z kompresoru, tedy mezi body 2 a 3 na obr. 1.4, případně obr. 1.5. Vysoká 

teplota ohřívaného média předurčuje desuperheater (dále často jen DSH) pro ohřev teplé 

uţitkové vody, případně jiné vysokoteplotní aplikace. [14] 

1.5.2 Enhanced Vapour Injection 

Enhanced Vapour Injection (zkráceně EVI) primárně spočívá ve vstříknutí relativně 

chladných par chladiva přímo do pracovního prostoru kompresoru. [15] Jedná se tedy 

de facto o vícestupňovou kompresi s mezichladičem, která jednak sniţuje práci 

kompresoru, jednak sniţuje výslednou teplotu na výtlaku z kompresoru, čímţ zvyšuje 

ţivotnost kompresoru i oleje. [5] Podrobněji se této technologii věnuje [16], a to včetně 

matematického modelu potvrzujícího přínos EVI. 

1.5.3 CO2 tepelná čerpadla 

Tepelná čerpadla vyuţívající oxid uhličitý jako chladivo (známá téţ pod označením  

„Eco Cute―) zaţívají renesanci od odhalení škodlivosti freonů, zmiňovaném v kapitole 

1.1. Mezi výhody CO2 patří přírodní charakter, nízká cena, nehořlavost a fakt, ţe není 

bezprostředně toxický (je však nedýchatelný). Nevýhodami jsou nízká teplota 

kritického bodu a vysoké pracovní tlaky. První zmiňovaná nevýhoda je řešitelná 

nadkritickým cyklem, kdy je kondenzátor nahrazen chladičem plynů. [17] Dle [18] 

vykazují vybraná CO2 TČ vzduch-voda hodnoty COP 4,5–4,9 při teplotě vstupu 17 °C, 

teplotě výstupu 65 °C (vhodné pro ohřev TUV) a relativní vlhkosti 62%. 

1.5.4 Plynová tepelná čerpadla 

Berouce do úvahy pouze kompresorová zařízení, lze pojmem plynové tepelné čerpadlo 

rozumět takové, jehoţ otevřený kompresor je poháněn plynovým spalovacím motorem 

(angl. gas engine driven heat pump = GEHP) namísto elektromotoru (angl. electric 

driven heat pump = EHP). Mezi jeho výhody patří moţnost vyuţití odpadního tepla z 

tělesa motoru a výfukových plynů, a také snadná regulace otáček motoru přívodem 

plynu. Výsledkem jsou lepší topné výkony ve srovnání s odpovídajícím elektromotorem 

poháněným TČ. [20] Studie [19], [20] rovněţ poukazují na ekologickou šetrnost 

plynových tepelných čerpadel, kdy hodnota PER, tedy okamţitá hodnota SPER 

zmiňovaného v Úvodu, vykazuje ve většině provozních podmínek hodnot vyšších neţ 1. 

To znamená, ţe ve srovnání s přímým spalováním je GEHP schopno vyrobit ze stejného 

mnoţství paliva větší mnoţství tepla. Je vhodné poznamenat, ţe ekonomická výhodnost 

GEHP či EHP závisí na ceně zemního plynu resp. elektrické energie v dané oblasti. 
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2 Představení konkrétní instalace kaskády tepelných 
čerpadel 

Praktická část této práce představuje analýzu účinnosti kaskády tepelných čerpadel 

v závislosti na provozních podmínkách. Tato kaskáda je instalována do objektu 

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v 

Brně, který se nachází na ulici Grohova ve čtvrti Brno-střed. 

Následující seznamující informace jsou shrnutím článku [22] doplněným o některé 

interní informace získané od realizátora instalace, společnosti ETES, s.r.o. 

Zjednodušené schéma zapojení zdroje tepla se nachází v příloze 1 (označení „P1―), na 

kterou je odkazováno v textu. 

Kaskáda sestává ze čtyř kusů tepelných čerpadel vzduch-voda Master Therm 

EasyMaster-75Z-2013 o celkové katalogové hodnotě topného výkonu 123kW pro 

teplotu vstupního vzduchu 7 °C a teplotu výstupní vody 35 °C (A7W35 z angl. air–

water). V analyzovaném případě je vstupním médiem venkovní vzduch, výstupním 

médiem je celoročně teplá uţitková voda (dále jen TUV) o ţádané teplotě 50 °C, 

s moţností ohřevu topné vody v otopném období, a to v případě nízké spotřeby tepla v 

TUV.  

Všechna tepelná čerpadla jsou v tzv. split provedení – jedná se o dělenou konstrukci, 

kdy je tepelné čerpadlo rozděleno zpravidla na vnitřní jednotku obsahující kompresor, 

kondenzátor, regulační techniku aj. a venkovní jednotku obsahující expanzní ventil, 

výparník, ventilátor atd. Provedení společnosti Master Therm s obchodním označením 

Indoor InSplit znamená, ţe se kompresorová skříň (pozice 2a–d v P1, obr. 2.1) 

i výparníková skříň (pozice 1a–d v P1) TČ nacházejí v interiéru, přesněji v prostoru 

výměníkové předávací stanice centrálního zásobování teplem (dále jen CZT) 

a přilehlých sklepních prostor. Hlavní a výparníková část jsou propojeny chladivovým 

potrubím. Obecně Indoor InSplit umoţňuje lepší přizpůsobení dispozici prostoru 

a sníţení úrovně venkovního hluku, coţ je s ohledem na charakter objektu i lokaci 

v centru Brna nezbytné. Zdrojem nízkopotenciálního tepla zůstává i v tomto provedení 

venkovní vzduch. Sání a výfuk vzduchu jsou realizovány izolovaným 

vzduchotechnickým potrubím. TČ jsou rovněţ vybavena desuperheatery, coţ lze, 

s ohledem na fakta zmiňovaná v kapitole 1.5.1, povaţovat za výhodné pro dané pouţití. 

Pozn. Tepelná čerpadla sestávající z kompresorových skříní 2a–d a výparníkových 

skříní 1a–d jsou dále označována jako „TČ1–4―, přičemţ platí, ţe písmeno „a― 

koresponduje s „1― atd. 
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Obr. 2.1 Čtveřice kompresorových skříní TČ v prostoru výměníkové stanice CZT [22] 

Tepelná čerpadla jsou do systému pro ohřev TUV a topné vody zapojeny přes 

akumulační zásobník o objemu 1 000 l (pozice 4 v P1). Topný okruh mezi TČ 

a zásobníkem (označení „okruh teplé vody―) sestává z potrubí DN80 (hlavní větev) 

a DN50 (připojení jednotlivých tepelných čerpadel), a je doplněn o automatické 

doplňování topného systému a membránovou expanzní nádobu (pozice 3 v P1). Oběh 

vody v tomto okruhu je zajištěn vestavěnými oběhovými čerpadly TČ. 

Samotný ohřev TUV je realizován ve čtyřech smaltovaných zásobníkových ohřívačích 

Regulus R2BC (pozice 5 v P1), přičemţ kapacita kaţdého činí 1 000 l, úhrnný objem je 

tedy 4 000 l (obr. 2.2). Tři z těchto ohřívačů jsou součástí podruţného topného okruhu 

(označení „okruh TUV―), který slouţí k přenosu tepla z výše uvedené akumulační 

nádoby a je tvořen potrubím DN65. Tento okruh je opatřen oběhovým čerpadlem 

Grundfos MAGNA3 40-60 F (pozice 7 v P1).  

Čtvrtý ohřívač přejímá teplo o vyšší kvalitě přímo z okruhu desuperheaterů. Tento 

okruh (označení „okruh DSH―) je sloţen z potrubí DN32 (hlavní větev) a DN20 

(připojení jednotlivých desuperheaterů TČ). K oběhu slouţí čerpadlo Grundfos 

MAGNA1 25-60 (pozice 6 v P1). 
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2.1 Popis tepelných čerpadel 

Cílem této kapitoly je představit krátce výrobce TČ a především podrobněji seznámit 

čtenáře s technickými parametry tepelných čerpadel, jejichţ účinnost je v případové 

studii analyzována. 

Zdrojem této kapitoly jsou především oficiální stránky výrobce [23], zejména technické 

listy TČ a informace o firmě (reference, certifikáty). Při osobním kontaktu byly rovněţ 

od firmy Master Therm vyzískány některé detailní informace. 

2.1.1 Výrobce tepelných čerpadel 

Firma Master Therm CZ s. r. o. je největším českým výrobcem tepelných čerpadel 

s více neţ dvacetiletou tradicí. Sídlí v Praze. O jistých kvalitách jejich sortimentu 

vypovídají certifikát systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2008, značka kvality 

Q-Label (metodika hodnocení TČ vypracovaná Evropskou asociací tepelných čerpadel), 

britský certifikát BBA MCS pro systémy pro výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných 

zdrojů či certifikát udělený Strojírenským zkušebním ústavem, s.p.  

Mezi unikátní projekty tohoto výrobce v rámci České republiky patří instalace osmi 

tepelných čerpadel voda-voda v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky. 

Účelem je chlazení urychlovače částic, přičemţ získané teplo je vyuţito pro ohřev TUV 

a vytápění. Master Therm se mimo tuzemského trhu zaměřuje rovněţ na vývoz do 

evropských i neevropských zemí, mj. Velké Británie, Německa, Nizozemí, Švýcarska, 

ale i Dubaje či Kazachstánu. 

Obr. 2.2 Zásobníkové ohřívače 

Regulus R2BC o jednotkovém objemu 

1 000 l [22] 
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2.1.2 Technické údaje o tepelném čerpadle 

Pozn. Následující údaje odpovídají modelu uvedenému na začátky kapitoly 2, tedy 

EasyMaster-75Z-2013 (modelová řada 2013), poněvadţ v technických listech [24], [25] 

je uvedena verze 05/2012 resp. 04/2013. Z katalogu 2015 je ovšem zřejmé, ţe 

k zásadním změnám u uvedeného modelu nedošlo. 

Kompresor TČ je hermetický typu scroll Sanyo C-SCN753 o jmenovitých otáčkách 

2 600 min
-1

 a maximálním provozním proudu 26,7 A. Je však obecně známo, ţe při 

spouštění dochází k tzv. proudovému rázu a okamţité hodnoty tedy mohou dosahovat 

vyšších hodnot. Napájení je trojfázové 3×400 V při standardním evropském kmitočtu 

50 Hz.  

Kondenzátor je deskový z austenické nerezové oceli s označením AISI 316 (americká 

norma) či X5CrNiMo17-12-2 (evropská norma) s udávaným nejvyšším přetlakem na 

straně chladiva 2,9 MPa, nejvyšším přetlakem na straně vody 250 kPa a maximálním 

hmotnostním průtokem topné vody               . Maximálním příkon oběhového 

čerpadla na straně vody činí 400 W. 

Výparník, který se nachází v oddělené skříni, je lamelový z hliníku a mědi. Přestupná 

plocha činí 56 m
2
, maximální přetlak chladiva 4,5 MPa a rozteč lamel 2,1 mm. Průtok 

vzduchu výměníkem (aţ 8 000 m
3
/h) je zajištěn ventilátorem o průměru 450 mm, jehoţ 

nejvyšší otáčky činí 1 880 min
-1

 a příkon dosahuje v maximu nezanedbatelných 2 kW. 

Odtávání výparníků je realizováno reverzací. 

Z hlediska řízení je TČ osazeno programovatelným regulátorem Carel pCO5, který má 

pro optimální regulaci cyklu k dispozici informace ze značného mnoţství čidel. 

Veličiny měřené těmito čidly jsou představeny v kap. 2.3. Mezi hlavní úkoly regulátoru 

patří ovládání elektronicky řízeného expanzního ventilu (dále jen EEV), který dle 

výrobce přináší mnoho výhod. Výhodu vyššího topného výkonu resp. COP oproti 

termostaticky řízenému expanznímu ventilu (TEV) potvrzuje studie [26]. 

Chladivem je R407C, coţ je vícesloţková směs 1,1,1,2-tetrafluorethanu, 

pentafluorethanu a difluormethanu. Kvůli více sloţkám s rozdílnými vlastnostmi je tzv. 

zeotropní, tedy vykazuje teplotní skluz při fázové přeměně (kondenzace/odpařování). 

Obecně se povaţuje za ekologické (z hlediska poškozování ozonové vrstvy), je však 

doporučeno zabránit emisi chladiva do atmosféry [27], a to z důvodu jeho GWP (z angl. 

Global Warming Potential = potenciál způsobovat globální oteplování). 

Pokud se týká limitních provozních teplot celého zařízení, výrobce udává rozsah teplot 

vzduchu −20 aţ 30 °C a rozsah teplot vody 20 aţ 55 °C. 

 

2.1.3 Specifika instalace v případové studii 

Obecně lze říci, ţe kaţdá instalace TČ (potaţmo libovolného zdroje tepla) je odlišná 

s ohledem na reálné podmínky v místě instalace, a to např. z hlediska dispozičního, 

z hlediska účelu výroby tepla, klimatických podmínek, přidané hodnoty výrobce atp. 

Hlavním specifikem případové studie je velikost prostoru, ve kterém jsou jednotlivé 

prvky TČ rozmístěny. Čtyři kompresorové skříně jsou umístěny pospolu v blízkosti 

akumulačního zásobníku topné vody. Výparníkové skříně se však nacházejí na dvou 

protilehlých stranách sklepního prostoru a jsou nesymetricky vzdáleny vůči 



Analýza účinnosti kaskády tepelných čerpadel  ÚPI FSI VUT v Brně 

 

~ 27 ~ 

kompresorovým skříním. Zde je vhodné dodat, ţe všechny části TČ se nacházejí pod 

úrovní terénu. 

Dvě výparníkové části chladivového okruhu se nacházejí v prostoru výměníkové stanice 

CZT, s délkami chladivového potrubí přibliţně 17 m (výrobce v katalogu oficiálně 

hovoří o vzdálenosti mezi kompresorovou a výparníkovou skříní nejvýše 15 m). Zbylé 

dvě výparníkové skříně se nacházejí v místnosti sousedící s výměníkovou stanicí 

(označení „dílna―), s chladivovým potrubím o délkách přibliţně 7 m vedeným skrze 

stěnu. Nejvzdálenější dvě výparníkové jednotky jsou pak od sebe přímočaře vzdáleny 

18,7 m. Vyústění vzduchotechniky do venkovního prostoru je u kaţdého páru 

výparníkových skříní odděleno. V rámci kaţdého páru jsou však sání vzduchu spojeny 

a výtlaky vzduchu spojeny. K sání venkovního vzduchu dochází z přilehlé ulice a po 

průchodu proudu výparníkovou skříní vystupuje ochlazený vzduch do venkovního 

prostředí v jiném místě – vnitrobloku. Lze tedy konstatovat, ţe nedochází 

k bezprostřednímu tepelnému ovlivňování proudů vzduchu. 

Primární účel instalace tepelných čerpadel, tedy příprava TUV pro rozsáhlý stavební 

objekt, nelze povaţovat za obvyklý. TČ se typicky vyuţívají pro nízkoteplotní aplikace, 

v případě vybavenosti desuperheaterem je k ohřevu TUV vyuţíváno jeho přednosti 

(vyšší teplotní hladina). V případové studii je k ohřevu TUV vyuţíváno jak teplo 

z desuperheaterů TČ, tak teplo dodané v kondenzátorech. 

Za přidanou hodnotu lze povaţovat připojení tepelných čerpadel prvky síťové 

technologie Ethernet a následnou komunikaci TČ s výrobcem. Toto umoţňuje 

v případové studii uplatněnou archivací provozních parametrů, ale i atraktivní online 

ovládání zařízení či kontrolu chybových stavů ze strany koncového uţivatele.  

2.2 Popis měřicí techniky 

Měřicí technika v představené případové studii byla osazena TR Instruments, spol. s r.o. 

a v zásadě lze rozdělit na čtyři kategorie: 

a) Teploměry a vlhkoměry na sání a výtlaku vzduchu výparníkových jednotek 

(pozice 11 aţ 15 v P1) 

b) Měřiče tepla na jednotlivých okruzích (pozice 8 aţ 10 v P1) 

c) Elektroměr čítající spotřebu kaskády 

d) Systém pro sběr dat 

Jednotlivá měřidla byla volena na základně odborného úsudku společnosti TR 

Instruments a vedoucího této práce, a v průběhu přípravné fáze byla diskutována mezi 

vedoucím a autorem této práce. Přiblíţení důvodů jednotlivých voleb a představení 

měřidel je obsahem následujících podkapitol. 

2.2.1 Teploměry a vlhkoměry 

V této kapitole jsou představeny teploměry a kombinované RH/T snímače. Tyto slouţí 

výlučně k měření parametrů (teploty, vlhkosti) vzduchu – vstupního, výstupního 

a v prostoru výměníkové stanice CZT. Celkem se jedná o šest samostatných 

teploměrných zařízení, které jsou v pořadí dle důleţitosti představeny. Informace jsou 

čerpány z katalogových listů [28] a [38]. 

Nejdůleţitějšími z hlediska vyhodnocení účinnosti jsou tři kombinované RH/T snímače, 

které snoubí funkci teploměru a vlhkoměru a jejichţ výrobcem je COMET SYSTEM, 
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s.r.o. Všechny tři jsou vybaveny odporovým snímačem teploty Pt1000 a polymerním 

čidlem vlhkosti. Konkrétní typ má označení T3413D. 

Snímače jsou opatřeny měřicím stonkem a osazeny prostřednictvím ploché kruhové 

příruby s průchodkou PP4 (od téhoţ výrobce) ve třech ze čtyř vzduchotechnických 

kanálů sání výparníkových skříní. Jejich následné značení je RHT1 aţ RHT3 a v P1 se 

jedná o pozice 11 aţ 13. 

Tab. 2.1 Vlastnosti RH/T snímačů COMET T3413D [28]  

Vlastnost Hodnota 

Rozsah měření teploty 

Přesnost měření teploty 

−30 aţ 125 °C 

±0,4 °C 

Rozsah měření relativní vlhkosti (dále jen RV) 

Přesnost měření RV
1
 

0 aţ 100 %RV 

±2,5 %RV 

Komunikační rozhraní 

Komunikační protokoly 

Napájecí napětí 

Stupeň krytí skříňky s elektronikou 

Stupeň krytí senzoru RV 

Rozsah provozní teploty elektroniky 

RS485 

Modbus, ADAM 

9–30 V DC 

IP65 dle ČSN EN 60 529 

IP40 dle ČSN EN 60 529 

−30 aţ 80 °C 

Délka měřicího stonku 

Hmotnost 

155 mm 

230 g 

1
Přesnost v rozsahu 5–95 %RV při teplotě 23 °C 

Prvním bodem zdůvodnění volby těchto snímačů je komunikační rozhraní, jeţ je 

kompatibilní s měřicím systémem. Dalším bodem je přesnost měření, která v oblasti 

teplot dosahuje velmi uspokojivých hodnot a v oblasti relativních vlhkostí, které nejsou 

stěţejními veličinami celého vyhodnocení, lze rovněţ hovořit o hodnotách dostatečných 

pro daný účel. Důvodem, proč jsou měřeny pouze tři teploty vstupního vzduchu, je fakt, 

ţe dvě z čerpadel mají vzduch na sání – na dané rozlišovací úrovni – totoţný 

(výparníkové skříně jsou blízko u sebe, vzduch je nasáván výlučně zvenku). Zbylá dvě 

tepelná čerpadla jsou od sebe více vzdálena a do jejich společného vzduchotechnického 

kanálu lze volitelně nasávat vzduch z vnitřního prostoru, coţ má za následek odlišné 

parametry vstupního vzduchu u tepelného čerpadla umístěného blíţe k venkovnímu 

sání. U příslušných ventilátorových jednotek jsou tedy nezbytná dvě měřidla. 

Další měřidla spadající do této kapitoly a přímo související s činností TČ jsou dva kusy 

snímačů bez měření vlhkosti od výrobce SENSIT, s.r.o., konkrétně se jedná typ SD 122. 

Snímač teploty je odporový – stejně jako v případě RHT1–3 se jedná o Pt1000. Tyto 

snímače jsou umístěny ve dvou ze čtyř vzduchotechnických kanálů výtlaku 

výparníkových skříní (u TČ1 a TČ3). V rámci nastolené konvence jsou dle měřené 

veličiny a čísla příslušného TČ označeny jako T1 a T3, při čemţ odpovídající pozice 

v P1 jsou 14 a 15. 
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Tab. 2.2 Přehled vlastností teploměru SENSIT SD 122 [38] 

Vlastnost Hodnota 

Rozsah měření teploty 

Přesnost měření teploty 

−40 aţ 150 °C 

±0,5 °C 

Komunikační rozhraní 

Komunikační protokol 

Napájecí napětí 

Stupeň krytí 

Rozsah provozní teploty elektroniky 

Maximální provozní relativní vlhkost 

RS485 

Modbus 

10–35 V DC; 14–24 V AC 

IP65 dle ČSN EN 60 529 

−30 aţ 70 °C 

85 %RV (při teplotě okolí 25 °C) 

Délka měřicího stonku 

Hmotnost 

180 mm 

0,2 kg 

S ohledem na to, ţe není měřen průtok vzduchu, ani jeho výstupní vlhkost (tedy nelze 

kvantifikovat teplo odebrané vzduchu), měření teploty na výstupu je pouze doplňkovou 

záleţitosti, napomáhající identifikaci TČ, která jsou právě v chodu a schopnou odhalit 

případné poruchy chodu některých částí tepelného čerpadla (např. ventilátoru 

výparníku). Z důvodu minoritního významu je jejich počet niţší neţ v případě RH/T 

snímačů. 

Poslední teploměr je od stejného výrobce jako RH/T snímače, tedy COMET SYSTEM, 

s.r.o., přičemţ označení daného typu je T0418. S ohledem na to, ţe je určen pro měření 

okolní teploty v prostoru výměníkové stanice CZT, nejsou na něj kladeny takové 

poţadavky z hlediska rozsahu a přesnosti, také neměří relativní vlhkost vzduchu. 

V kapitole 2.3 je označen jako T2. V P1 není zanesen. 

  



Analýza účinnosti kaskády tepelných čerpadel  ÚPI FSI VUT v Brně 

 

~ 30 ~ 

Tab. 2.3 Vybrané parametry teploměru COMET T0418 [28] 

Vlastnost Hodnota 

Rozsah měření teploty 

Přesnost měření teploty 

−10 aţ 50 °C 

±0,5 °C 

Komunikační rozhraní 

Komunikační protokol 

Stupeň krytí skříňky s elektronikou 

Rozsah provozní teploty elektroniky 

Rozsah provozní relativní vlhkosti 

RS485 

Modbus, ADAM 

IP20 dle ČSN EN 60 529 

−10 aţ 50 °C 

0 aţ 100 %RV 

Hmotnost 150 g 

Tento teploměr umoţňuje vytvořit představu o tom, jak je teplota v prostoru předávací 

výměníkové stanice ovlivněna jejím provozem, chodem tepelných čerpadel a 

vzduchotechnikou TČ. Jeho umístění je poblíţ kompresorových skříní a slouţí pro 

ověření provozních podmínek v místě instalace. K ovlivnění teploty prostoru můţe 

docházet nasáváním vzduchu z vnitřního prostoru. Tato práce se však dále tímto 

aspektem provozu nezabývá. 

2.2.2 Měřiče tepla 

Následující kapitola je souhrnem informací z katalogových listů měřičů tepla [29] 

doplněných o jejich roli v případové studii. 

V topném systému jsou umístěny celkem tři měřiče tepla. Jedná se o kompaktní 

ultrazvukové měřiče Diehl Sharky 775 ve třech různých variantách. Mezi výrobcem 

uváděné výhody patří netečnost vůči magnetitu v protékaném médiu a fakt, ţe není 

nutná uklidňující délka. 

První měřič tepla (v přírubovém provedení, dále značen jako MT1) je umístěn na 

potrubí DN80 primárního topného okruhu mezi TČ a akumulačním zásobníkem (pozice 

8 v P1). V místě měřiče je světlost potrubí zredukována na DN50 z důvodů blíţe 

přiblíţených v závěru této kapitoly. MT1 čítá teplo veškeré dodané tepelnými čerpadly 

vyjma tepla z desuperheaterů, které jsou připojeny na samostatný okruh. 

Druhý měřič tepla (v závitovém provedení, dále značen jako MT2) je umístěn na 

potrubí DN32 okruhu desuperheaterů (pozice 9 v P1). Také zde je provedena redukce 

světlosti potrubí na DN20. MT2 měří teplo dodané desuperheatery čtvrtému 

zásobníkovému ohřívači.  

Třetí měřič tepla (v přírubovém provedení, dále značen jako MT3) je umístěn na potrubí 

DN65 podruţného okruhu (pozice 10 v P1). Redukce světlosti v okolí MT3 je z DN65 

na DN40. MT3 zaznamenává tu část tepla, která je z akumulačního zásobníku vyuţita 

na ohřev TUV. 
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Tab. 2.4 Obecné informace o MT Sharky 775 [29] 

Vlastnost Hodnota 

Třída přesnosti dle EN1434 

Celkový rozsah měření 

Teplotní rozsah 

Rozhraní pro dálkový odečet 

 

Napájení ultrazvukového průtokoměru 

Teploměr 

Paměť měsíčních hodnot 

Frekvence ukládání tzv. log paměti 

Kapacita tzv. log paměti 

2 (při dynamické rozsahu qi:qp aţ 1:250) 

1:1500 

5–130/150 °C 

M-Bus, L-Bus, Rádio, RS232, RS 485, optické 

rozhraní 

baterie 3,6 V DC, síť 230 V nebo 24 V AC 

Pt 100 nebo Pt 500 

24 měsíců 

1 minuta aţ 24 hodin 

440 hodnot 

Jednotlivé měřiče MT1, MT2 a MT3 jsou různými variantami Sharky 775. Ty jsou 

charakterizovány zejména jmenovitými průtoky, jmenovitými průměry a celkovou 

délkou.  

Tab. 2.5 Vlastnosti tří užitých měřičů tepla [29] 

Veličina Symbol Jednotka MT1 MT2 MT3 

Jmenovitý průtok 

Jmenovitý průměr 

Celková délka 

qp 

DN 

L 

m
3
·h

-1
 

mm 

mm 

15 

50 

270 

10 

40 

300 

0,6 

20 

130 

Minimální průtok
1
 

Maximální průtok 

Tlaková ztráta při qp 

Teplotní rozsah tepla 

Součnitel odporu průtoku ζ 

qi 

qs 

Δp 

— 

— 

l·h
-1

 

m
3
·h

-1
 

mbar 

°C 

— 

60 

30 

80 

5–150 

3,5 

40 

20 

95 

5–150 

3,8 

10 

5 

100 

5–130 

4 

1
Platí pro dynamický rozsah 1:250 

Mezi důvody pouţití těchto měřičů tepla patří vedle bohatých komunikačních moţností 

fakt, ţe není nutná uklidňující délka, coţ s ohledem na redukci světlosti u MT1, MT2 

a MT3 je pozitivním faktem. Samotná redukce byla nutná, protoţe měřiče jsou voleny 

dle jmenovitého průtoku tak, aby byl dodrţen dynamický rozsah pro danou třídu 

přesnosti. Pro daný průtok pak existuje zpravidla jenom jedna varianta jmenovitého 

průměru. Lze konstatovat, ţe střední třída přesnosti 2 je odpovídající danému účelu.  

2.2.3 Elektroměr 

Tato kapitola uvádí klíčové vlastnosti elektroměru, který je nezbytným elementem pro 

vyhodnocení reálného COP kaskády. Tyto vlastnosti jsou čerpány z technického listu 

[39]. 
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Tento elektroměr čítá elektrickou spotřebu celé kaskády tepelných čerpadel, tedy 

kompresorových i výparníkových skříní, včetně zahrnutí části přídavného zařízení 

patrného z P1 – oběhových čerpadel. Samotný elektroměr v příloze 1 uveden není, dále 

je však označen jako EL. 

Výrobcem je slovenská společnost Applied Meters, a.s. a celý název (včetně zkráceného 

názvu výrobce) je AMT B0C-OA4TE. Jednotlivé znaky v názvu značí: 

 B = třída 

 0 = inovační série 

 C = proudový rozsah 5–65 A 

 O = LCD displej a nejvýše dvě externě ovládané sazby 

 A = elektroměr na činnou sloţku elektrické energie 

 4 = čtyřvodičová síť (tři fáze a nulový vodič, zapojení do hvězdy) 

 T = měřící transformátor proudu 

 E = externí ovládání sazeb 

Vysvětlení názvu v zásadě shrnuje nejdůleţitější vlastnosti elektroměru. Další vlastnosti 

se nachází v tab. 2.6. 

Tab. 2.6 Doplňující informace k elektroměru AMT B0C-OA4TE [39] 

Vlastnost Hodnota 

Referenční napětí 

Jmenovitá frekvence 

Vlastní spotřeba napěťového obvodu 

Vlastní spotřeba proudového obvodu 

Přepínací napětí sazeb 

3×230/400 V 

50 Hz (±10 %) 

≤ 0,65 W 

≤ 0,1 VA 

230 V AC 

Rozměry celého zařízení 

- šířka 

- výška 

- hloubka 

Hmotnost 

 

126 mm 

135 mm 

67 mm 

≤ 0,85 kg 

Motivací pro volbu tohoto elektroměru je zejména impulzový výstup pro dálkový 

přenos naměřených údajů. Za zmínku jistě stojí i moţnost externího ovládání sazeb. 

Dalšími výhodami jsou přesnost plně vyhovující danému účelu, nízká vlastní spotřeba 

zařízení a robustní konstrukce. Je zřejmé, ţe spolu s měřiči tepla se jedná o stěţejní část 

měřicí techniky.  
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2.2.4 Systém pro sběr dat 

Nezbytnou součástí celé měřicí techniky je element pro sběr, ukládání a odesílání dat 

z jednotlivých měřidel. K tomuto účelu slouţí v případové studii datalogger (česky 

doslovně „záznamník― dat) Datataker DT82I (název výrobce bývá stylizován jako 

dataTaker), dále označovaný českým výrazem „ústředna―.  

Tab. 2.7 Klíčové vlastnosti dataloggeru Datataker DT82I [31] 

Vlastnost Hodnota 

Počet analogových vstupních kanálů 

Maximální počet analogových vstupů
1
 

Maximální vzorkovací rychlost 

Nejširší rozsah měření stejnosměrného napětí 

Nejširší rozsah měření stejnosměrného proudu 

Nejširší rozsah měření odporu 

Nejširší rozsah měření frekvence 

Přesnost měření stejnosměrného napětí
2
 

Přesnost měření stejnosměrného proudu
2
 

Přesnost měření stejnosměrného odporu
2
 

Přesnost měření frekvence
2
 

2 

6 

25Hz 

±30 V 

±30 mA 

0–10 000 Ω 

0–10 kHz 

0,1 % 

0,15 % 

0,1 % 

0,1 % 

Podporované typy termočlánků 

Podporované materiály odporových teploměrů 

Podporovaný typ termistorů 

Podporované typy monolitických  

teplotních senzorů 

Další podporované senzory 

B, C, D, E, G, J, K, N, R, S, T 

platina, nikl, měď 

řada YSI 400xx 

LM34–60, AD590, AD592, TMPxx, 

LM135, LM235, LM335 

tenzometry, můstkové senzory 

Počet obousměrných digitálních kanálů 

Charakter digitálního vstupu/výstupu 

Výstupní relé 

Maximální napětí digitálních kanálů 

4 

čtyřhodnotová logika 

1, bistabilní 

30 V 

Sériové porty: RS232, RS422, RS485 

Nízkorychlostní čítače 

- jejich maximální čítací frekvence 

Jednoúčelové čítací vstupy 

 

- jejich maximální čítací frekvence 

4, sdílené s digitálními vstupy 

10 Hz 

4 vysokorychlostní nebo 2 fázové 

snímače 

100 kHz 
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Perioda záznamu dat 

Vnitřní paměť pro záznam dat: 

Externí paměť: 

10 ms aţ dny 

128 MB = cca 10
6
 datových bodů 

např. flash disk (USB 1.1 nebo 2.0) 

Komunikační rozhraní: 

Komunikační protokol 

 

Ethernet, RS232, RS422, RS485 

TCP/IP, Modbus, ASCII, sériová 

komunikace 

Napájení 

  

externí 10–30 V DC, baterie 

6 V/1,2 Ah 

Typ a kapacita displeje 

Rozměry celého zařízení 

- šířka 

- výška 

- hloubka 

Hmotnost 

Pracovní teplotní rozsah 

LCD, 2 řádky po 16 znacích 

 

180 mm 

137 mm 

65 mm 

1,5 kg 

−45 aţ 70 °C 

1
V případě zapojení 3×dvojlinka se společnou referenční svorkou 

2
Platí pro teplotní rozsah 5–40 °C 

Mezi důleţité vlastnosti DT82I patří také schopnost vytvářet veličiny výpočtem 

z naměřených hodnot analogových, digitálních a sériových senzorů, a to s vyuţitím 

implementovaných aritmetických, trigonometrických, logických a statistických funkcí. 

Dále jsou k dispozici alarmy pro rozličné stavy (vysoký, nízký, v rozsahu, mimo 

rozsah) a s moţností definovaného zpoţdění. Mezi uţitečné vlastnosti z hlediska 

případové studie lze zařadit rovněţ pokročilé síťové sluţby: 

Modbus 

Při sběru dat je vyuţito komunikačního protokolu MODBUS®. Ten vychází ze 

standardu RS485 a jeho výhodou je připojení většího mnoţství klientů na jedné lince. 

V případě předmětné instalace jsou rozhraním pro komunikaci přes Modbus 

vybaveny všechny teploměry (včetně těch v MT1–3), kombinované RH/T sondy 

i průtokoměry. Prostřednictvím tohoto protokolu je rovněţ k ústředně připojen řídicí 

systém TČ sestávající z čidel integrovaných společností Master Therm – veličiny 

získané z těchto čidel jsou popsány v tab. 2.9. 

Vyčerpávající informace o protokolu MODBUS jsou uvedeny v [30]. 

Web server 

Webový server umoţňuje přístup k aktuálním datům z libovolného prohlíţeče, 

tvorbu uţivatelem definovaných stránek, stahování dat v CSV formátu (z angl. 

Comma-Separated Values = hodnoty oddělené čárkou) apod. Ústředna můţe v rámci 

síťové komunikace představovat roli FTP serveru (zpřístupňuje data FTP klientům) 

či FTP klienta (automaticky odesílá uloţená data na FTP server). [31] 

Důvodem pro pouţití právě tohoto typu ústředny jsou jednak zmiňované moţnosti 

záznamu a odesílání dat, jednak široké komunikační moţnosti, tedy moţnost připojení 

většího mnoţství teploměrů, vlhkoměrů, průtokoměrů aj. bez potřeby odpovídajícího 
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mnoţství analogových vstupů. Výhodou je i přítomnost LCD displeje, kde lze fyzicky 

odečítat měřené údaje v prvotním testování validity měření. 

2.3 Výstupy z měření na reálném zdroji 

Výstupem z měřidel popsaných v kapitolách 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3 je celkem 31 veličin. 

Všechny tyto veličiny jsou zaznamenávány v dataloggeru představeném v kap. 2.2.4 

a následně odesílány na server umístěný v NETME Centre (areál Fakulty strojního 

inţenýrství Vysokého učení technického v Brně). Záznam dat probíhá s periodou 

1 minuta (při pilotním provozu měření probíhal s periodou 5 minut) a k odesílání dat 

dochází kaţdých 24 hodin. 

Tab. 2.8 Přehled měřených veličin 

Název Symbol Jednotka Měřidlo 
Pozice 

v P1 

Vstupní teplota vzduchu TČ1 

Vstupní relativní vlhkost vzduchu TČ1 

Vstupní teplota vzduchu TČ2 

Vstupní relativní vlhkost vzduchu TČ2 

Vstupní teplota vzduchu TČ3 

Vstupní relativní vlhkost vzduchu TČ3 

Výstupní teplota vzduchu TČ1 

Výstupní teplota vzduchu TČ3 

Teplota vzduchu prostoru výměníkové 

stanice CZT 

tin1 

RHin1 

tin2 

RHin2 

tin3 

RHin3 

tout1 

tout3 

tinside 

 

°C 

% 

°C 

% 

°C 

% 

°C 

°C 

°C 

 

RHT1 

RHT1 

RHT2 

RHT2 

RHT3 

RHT3 

T1 

T3 

T2 

 

11a 

11b 

12a 

12b 

13a 

13b 

14 

15 

— 

 

Teplota přívodu okruhu teplé vody
 

Teplota vratu okruhu teplé vody
 

Teplotní diference okruhu teplé vody 

Objemový průtok okruhu teplé vody 

Okamţitý topný výkon okruhu teplé vody 

Celkové teplo dodané okruhem teplé vody 

Kumulativní objem okruhu teplé vody 

tpDN50 

tvDN50 

ΔtDN50 

QDN50 

PDN50 

EDN50 

VDN50 

°C 

°C 

°C 

m
3
·h

-1
 

kW 

GJ 

m
3
 

MT1 

MT1 

MT1 

MT1 

MT1 

MT1 

MT1 

8b 

8c 

8 

8a 

8 

8 

8 

Teplota přívodu okruhu DSH
 

Teplota vratu okruhu DSH
 

Teplotní diference okruhu DSH 

Objemový průtok okruhu DSH 

Okamţitý topný výkon okruhu DSH 

Celkové teplo dodané okruhem DSH 

Kumulativní objem okruhu DSH 

tpDN20 

tvDN20 

ΔtDN20 

QDN20 

PDN20 

EDN20 

VDN20 

°C 

°C 

°C 

m
3
·h

-1
 

kW 

GJ 

m
3
 

MT2 

MT2 

MT2 

MT2 

MT2 

MT2 

MT2 

9b 

9c 

9 

9a 

9 

9 

9 
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Teplota přívodu okruhu TUV
 

Teplota vratu okruhu TUV
 

Teplotní diference okruhu TUV 

Objemový průtok okruhu TUV 

Okamţitý topný výkon okruhu TUV 

Celkové teplo dodané okruhem TUV 

Kumulativní objem okruhu TUV 

tpDN40 

tvDN40 

ΔtDN40 

QDN40 

PDN40 

EDN40 

VDN40 

°C 

°C 

°C 

m
3
·h

-1
 

kW 

GJ 

m
3
 

MT3 

MT3 

MT3 

MT3 

MT3 

MT3 

MT3 

10b 

10c 

10 

10a 

10 

10 

10 

Spotřeba elektrické energie kaskády a 

oběhových čerpadel 
Eel kWh EL — 

Tyto veličiny jsou pro vyhodnocení účinnosti stěţejní, jelikoţ umoţňují kvantifikaci 

dvou základních výkonových parametrů kaskády tepelných čerpadel – COP a topného 

výkonu, a tří základních provozních faktorů – teploty a vlhkosti vstupního vzduchu 

a teploty výstupní teplé vody. 

Vyjma veličin z tab. 2.8 jsou díky spolupráci se společnosti Master Therm k dispozici 

hodnoty veličin přímo měřených či dopočítaných z vnitřních čidel TČ (zmiňovaných 

v kap. 2.1.2). Jedná se o celkem 4×17 veličin (pro kaţdé TČ zvlášť). 

Tab. 2.9 Přehled veličin poskytovaných výrobcem pro i-té TČ  

Název Symbol Jednotka 

Chod kompresoru (1/0) 

Reverzní ventil (1/0) 

Aktivní ohřev okruhu DSH (1/0) 

Varování
1
 (1/0) 

Alarm
2
 (1/0) 

CRi 

RVi 

DHWi 

Warni 

Alarmi 

— 

— 

— 

— 

— 

Teplota výtlaku kompresoru 

Teplota sání kompresoru 

Přehřátí chladiva na sání kompresoru 

Vypařovací teplota 

Vysoký tlak (přetlak) 

Nízký tlak (přetlak) 

DGTi 

SGTi 

SHTi 

ETi 

HPi 

LPi 

°C 

°C 

°C 

°C 

bar 

bar 

Poloha EEV (0–480) EEV — 

Ţádaná teplota topné vody (představuje okruh TUV)
 

Ţádaná teplota TUV (představuje okruh DSH)
 

treqWTi 

treqDHWi 

°C 

°C 
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Venkovní teplota
 

Skutečná teplota topné vody (představuje okruh TUV)
 

Skutečná teplota TUV (představuje okruh DSH) 

tOUTSIDEi 

tWTi 

tDHWi 

°C 

°C 

°C 

1
Moţná porucha, chod pokračuje 

2
V případě tří varování během jedné hodiny – chod zastaven 

Bliţší specifikace měřicí techniky integrované v zařízení nebyla od výrobce zjištěna. 

Zmíněné veličiny jsou doplňující k těm v tab. 2.8 a slouţí zejména pro lepší pochopení 

fungování celé kaskády. Umoţňují (v rámci práce s daty) identifikaci toho, které tepelné 

čerpadlo bylo právě v provozu, ale také toho, zda se některé TČ nechová nestandardně. 

V důsledku mohou být tato data uţitečná při optimalizaci provozu. 

Jednotky veličin v tab. 2.8 a tab. 2.9 odpovídají jednotkám v souborech s naměřenými 

daty. Tyto soubory jsou v CSV formátu, tedy vhodné ke zpracování v tabulkovém 

procesoru, například Microsoft Excel. 
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3 Vlivy na účinnost tepelného čerpadla vzduch-voda 

Maximální teoretické (v praxi nedosaţitelné) účinnosti by dosahovalo tepelné čerpadlo 

pracující vratným obráceným Carnotovým cyklem, který byl prezentován v kap. 1.3.1. 

Ideální cyklus typického TČ je oproti obrácenému Carnotovu cyklu modifikován 

(nejdůleţitějším rozdílem jiný druh expanze – je zmiňováno v kap. 1.3.2 

a vizualizováno na obr. 1.5), přičemţ z druhého zákona termodynamiky platí, ţe 

účinnost ideálního Carnotova oběhu je největší ze všech termodynamických oběhů 

a nezávisí na pracovní látce, nýbrţ pouze na teplotách při izotermickém přívodu 

a izotermickém odvodu tepla. [5] 

Skutečný (nevratný) pracovní cyklus tepelného čerpadla závisí vyjma pracovních teplot 

na celé řadě dalších faktorů (mj. výše zmíněné pracovní látce), které ovlivňují jeho 

účinnost. Nejdominantnějšími vnitřními vlivy jsou tepelné ztráty a tlakové ztráty, 

o kterých jiţ bylo řečeno v kap. 1.3.2 a které se projevují nárůstem entropie. 

Práce se zabývá především provozními podmínkami souvisejícími se zdrojem 

nízkopotenciálního tepla – venkovním vzduchem, a ohřívaným médiem – otopnou 

vodou. Následující podkapitoly jsou výčtem rozličných faktorů, doplněných 

o informace platné pro konkrétní kaskádu TČ a o odborné předpoklady autora, jejichţ 

část je následně ověřena při vyhodnocení dat. 

Pozn. Grafy ve vyšší kvalitě, neţ v jaké jsou veřejně dostupné v katalozích, byly 

získány přímým dotazem od společnosti Master Therm. Stejně tak v textu uváděné 

číselné údaje, ze kterých jsou grafy vytvořeny. 

3.1 Tepelné ztráty 

Tepelné ztráty jsou vlivem, který je v obecném topném systému vţdy přítomen. 

Nejpodstatnější část tepelných ztrát vzniká třemi principy: a) neúčelná výměna tepla 

z teplejší látky na chladnější mimo výparník a kondenzátor, b) Jouleovo teplo 

elektrických zařízení, c) mechanické ztráty (zejména tření – smykové v mechanismech, 

vnitřní v tekutinách atd.). 

Je vhodné poznamenat, ţe s ohledem na účel celého tepelného čerpadla (dodávka tepla) 

a jeho umístění (výměníková stanice CZT) nepřichází teplo ze ztrát nutně vniveč. 

Jednak část tepla můţe přejít do chladiva či přímo topné vody, jednak teplo unikající do 

okolního prostředí v důsledku sniţuje tepelné ztráty topného potrubí či nezaizolovaných 

armatur. Lze konstatovat, ţe vniveč přichází to teplo ze ztrát, které odchází výtlakem 

vzduchu z výparníkové skříně do venkovního prostředí. Tyto ztráty nejsou hodnoceny 

přímo, promítají se však pochopitelně do výsledného COP kaskády. 

3.1.1 Neúčelná tepelná výměna 

Do této kategorie lze zařadit mimo jiné tepelnou výměnu v průběhu komprese 

a expanze zmiňovanou v kap. 1.3.2. V průběhu komprese nejprve relativně teplé tělo 

kompresoru ohřívá páry chladiva, v průběhu stlačení naopak páry chladiva dosahují 

vyšší teploty neţ pracovní prostor kompresoru a směr tepelné výměny se obrací. Toto se 

projevuje proměnným exponentem polytropické komprese. Dominantní je odvod tepla z 

chladiva, který v důsledku zvyšuje práci kompresoru pro dosaţení daného vypařovacího 

tlaku. 
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Naopak v průběhu expanze (škrcení) dochází k přívodu tepla, coţ se v důsledku projeví 

tím, ţe děj není izoentalpický – entalpie a suchost chladiva na vstupu do výparníku ve 

srovnání s ideálním dějem rostou, coţ sniţuje přívod tepla ve výparníku. 

S přihlédnutím na délky chladivového potrubí mezi kompresorovou a výparníkovou 

skříní zmiňované v kap. 2.1.3 je zřejmé, ţe i přes izolaci dochází k nezanedbatelné 

tepelné výměně mezi chladivem a okolním prostředí. Výraznější je tento jev u dvou 

jednotek s delšími chladivovými okruhy. Při formulaci následujících odstavců bylo 

přihlédnuto na teplotu v prostoru výměníkové stanice CZT, která běţně dosahuje 

hodnot přes 30 °C. 

Na cestě k výparníku dochází k ochlazování kapalného chladiva (jehoţ teplota 

s ohledem na ţádanou hodnotu teploty TUV a nutnost nenulového teplotního rozdílu 

činí více neţ 50 °C), čímţ se zvyšuje jeho podchlazení, a jedná se tedy v důsledku 

o pozitivní jev. Vliv podchlazení byl popsán v kap. 1.3.2.  

V potrubí, kterým se chladivo vrací zpět, dochází k ohřevu relativně chladných par 

chladiva (ty mají teplotu v závislosti na teplotě venkovního vzduchu v rozmezí asi  

−25 aţ 25 °C) v potrubí na cestě do sání kompresoru. Toto teoreticky zvyšuje přehřátí 

chladiva na sání, tedy sice zvyšuje tepelnou zátěţ na kompresor a olej, ale minimalizuje 

riziko, ţe se do pracovního prostoru dostane kapalné chladivo. Nelze však vyloučit, ţe 

v praxi nedojde k regulačnímu zásahu expanzního ventilu za účelem udrţení vhodné 

míry přehřátí. To v důsledku můţe způsobit, ţe nedojde ve výparníku k úplné fázové 

přeměně chladiva a to pak při cestě chladivovým potrubím odebírá za současného 

vypařování teplo okolí. 

3.1.2 Jouleovo teplo 

Vzhledem k tomu, ţe v tepelném čerpadle se nachází několik elektrických strojů, jsou 

nevyhnutelné ztráty elektrické energie. Mezi nejznámější druh těchto ztrát patří 

Jouleovo teplo, které vzniká disipací (tj. nevratnou přeměnou) elektrické energie na 

kaţdém odporu, kterým protéká nenulový elektrický proud. Vztah pro Jouleovo teplo 

jako funkci proudu, odporu a času je následující: 

          

kde: 

Q … teplo vzniklé disipací elektrické energie na daném elektrotechnickém prvku [J], 

R … odpor daného elektrotechnického prvku (vodič, vinutí elektromotoru atd.) [Ω], 

I … efektivní hodnota proudu protékajícího daným elektrotechnickým prvkem [A], 

t … doba průchodu elektrického proudu [s]. 

Vzhledem k vysokým provozním proudům (viz kap. 2.1.2) se lze oprávněně domnívat, 

ţe zejména v elektromotoru kompresoru a jeho přívodních vodičích jsou Jouleovy ztráty 

v rámci ztrát elektrické energie dominantní. Tuto hypotézu podporuje článek [32]. 

Obvykle je chlazení vinutí elektromotoru kompresoru realizováno přímo relativně 

chladnými parami nasávaného chladiva, teplo tedy nepřichází vniveč. Další 

elektromotory, ve kterých vzniká Jouleovo teplo, pohání oběhová čerpadla na topných 

okruzích a ventilátory ve výparníkových skříních. 

(3.1) 
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3.1.3 Teplo z mechanických ztrát 

Kaţdý pohyb je doprovázen mechanickými ztrátami, tj. disipací mechanické energie. 

Analogicky k disipaci elektrické energie (viz kap. 3.1.2) platí, ţe dochází k 

nevratné přeměně energie na teplo. V tomto případě jde o energii mechanickou. 

Je zjevné, ţe v tepelném čerpadle dochází k pohybu pevných částí i tekutých pracovních 

látek. Z toho plynou mechanické ztráty, například: a) tření v pohyblivých 

mechanismech – př. v pracovním prostoru kompresoru, b) valivý odpor u loţisek 

elektromotorů, c) tření mezi chladivem (či topnou vodou) a stěnami potrubí či 

výměníku, d) vnitřní tření v chladivu (či topné vodě) , e) vnitřní tření ve vzduchu ve 

ventilátoru a vzduchotechnickém potrubí. 

Vyjma bodů c) a d) se tato práce dále mechanickými ztrátami nezabývá. 

3.2 Tlakové ztráty 

Tlakovými ztrátami se rozumí pokles tlaku (resp. tlakové energie) při pohybu skutečné 

kapaliny. Tlakové ztráty závisí jednak na vlastnostech proudící tekutiny (stlačitelnost, 

viskozita), jednak na vlastnostech potrubí (délkové ztráty) a armatur či jiných prvků – 

mj. tvarových prvků potrubí (místní ztráty). Z hlediska charakteru vzniku je lze 

klasifikovat jako mechanické ztráty – jsou zmíněny jako c), d) a e) v kap. 3.1.3. 

S ohledem na jejich významnost v topných systémech je jim však věnována zvláštní 

kapitola. 

K tlakovým ztrátám dochází v chladivovém okruhu, topných okruzích 

i vzduchotechnice u výparníku. Obecně lze říci, ţe zvyšují práci (tedy v důsledku 

elektrický příkon) prvku, který zajišťuje proudění dané tekutiny. Tato práce se nevratně 

mění na teplo (viz kap. 3.1.3). 

3.2.1 Tlakové ztráty v topných okruzích 

V topných okruzích nedochází k fázovým přeměnám – skupenství je kapalné (se 

zanedbáním moţného vzniku plynného skupenství při kavitaci). K teoretickému popisu 

zjednodušeného případu lze tedy uplatnit základní aparát hydrodynamiky. Do tohoto 

aparátu patří Bernoulliho rovnice (zákon zachování mechanické energie) pro 

jednorozměrné stacionární (ustálené) proudění skutečné kapaliny v gravitačním poli: 

  

 
 

  
 

 
     

  

 
 

  
 

 
           

kde: 

   … tlak v bodě i potrubí [N·m
-2

] = [Pa], 

  … hustota kapaliny [kg·m
-3

], 

   … rychlost kapaliny v bodě i potrubí [m·s
-1

], 

  … tíhové zrychlení [m·s
-2

], 

   … vertikální vzdálenost bodu i od vztaţné roviny souřadného systému [m], 

     … ztráty měrné energie mezi body i a j potrubí [J·kg
-1

]. 

Pozn. Celá rovnice je ve tvaru měrné energie [J·kg
-1

]. 

Pro proudění vodorovným potrubím o stálém průřezu platí: 

       
       

(3.2) 
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Z rovnice kontinuity: 

               

plyne: 

       

Bernoulliho rovnice tedy přejde do tvaru: 

  

 
 

     

 
       

Z tohoto je zřejmé, ţe ztráty měrné energie se realizují na úkor měrné tlakové energie 

kapaliny. Měrná kinetická energie se dle rovnice kontinuity při konstantním průřezu po 

délce měnit nemůţe, poněvadţ      . Ztráty samotné jsou však úměrné druhé 

mocnině rychlosti kapaliny, pro dané tlakové poměry je tedy rychlost limitována. Do 

výpočtu ztrát dále vstupují místní ztrátové součinitele, třecí ztrátové součinitele, délka 

potrubí či tzv. hydraulický průměr. Ztráty rovněţ závisí na tom, o jaký typ proudění se 

jedná – laminární či turbulentní. 

Následující graf tlakových ztrát odpovídá katalogu TČ, je však stylisticky upraven. 

V analyzovaném případě se jedná o ztráty v okruhu výstupní teplé vody: 

 

Obr. 3.1 Tlakové ztráty v tepelném čerpadle v závislosti na hmotnostním průtoku 

výstupní teplé vody [24] 

Výrobce udává, ţe tlakové ztráty jednotky (tj. zejména v kondenzátoru) rostou v daném 

rozsahu    〈     〉        z hodnoty 3,98 kPa na hodnotu 37,1kPa, na nárůst 

hmotnostního průtoku o 233 % tedy připadá výrazný nárůst tlakových ztrát o 832 %. 

Charakteristika čerpadla má standardní, pozvolna klesající, průběh. V daném rozsahu 

průtoků klesá ∆p čerpadla z hodnoty 112 kPa na 90 kPa. Tlakové ztráty externí (tedy 

charakteristika čerpadla redukovaná o tlakové ztráty jednotky) klesají strměji – ze 

108 kPa při průtoku 0,3 kg·s
-1

, na 52,9 kPa při průtoku 1 kg·s
-1

, tedy na 49 % hodnoty. 
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Určením charakteristiky potrubí (ta je mimo jiné ovlivněna místními ztrátami na 

měřičích tepla zmiňovanými v tabulce tab. 2.5) lze určit pracovní bod čerpadla (leţí na 

průsečíku charakteristiky potrubí s redukovanou charakteristikou čerpadla ∆p externí). 

V případové studii nejsou tlakové ztráty v okruhu teplé vody hodnoceny.  

3.2.2 Tlakové ztráty v chladivovém okruhu 

V chladivovém okruhu jsou z hlediska tlakových ztrát významné výměníky (výparník 

a kondenzátor). Je důleţité, aby jejich teplosměnná plocha a součinitel prostupu tepla 

byly dostatečné pro dimenzovaný topný výkon, a zároveň jejich délka a konstrukce 

nezpůsobovala nadměrné tlakové ztráty.  

Za zmínku stojí tlakové ztráty po délce na úsecích potrubí mezi kompresorovými 

skříněmi a skříněmi výparníků. S ohledem na rozličné délky chladivového potrubí lze 

předpokládat, ţe provozně se od sebe jednotlivé TČ kaskády liší.  

Tlakové ztráty místní vznikají také na ventilech (např. reverzní, servisní, výtlačný ventil 

kompresoru atd.) a dalších prvcích okruhu TČ – fitincích, průhledítku, filtrdehydrátoru 

apod. Za zvláštní případ tlakových ztrát lze povaţovat škrcení v expanzním ventilu, kdy 

se jedná o cílený jev. 

Matematický popis tlakových ztrát v chladivovém okruhu je nesnadný, protoţe 

změnami tlaku a skupenství se výrazně mění hustota (resp. měrný objem) chladiva. 

Nelze tedy uplatnit v kap. 3.2.2 uvedený tvar Bernoulliho rovnice, ani rovnici 

kontinuity pro objemový průtok (hmotnostní průtok se však zachovává). 

Pokud se týká hodnocení tlakových ztrát v chladivovém potrubí, není osazena měřicí 

technika, pomocí které by bylo moţné je posoudit. Zmiňované provozní rozdíly mezi 

jednotlivými TČ jsou obtíţně vyhodnotitelné z důvodu, ţe spotřeba elektrické energie je 

měřena pro celou kaskádu a jednotky jsou v provozu zřídkakdy samostatně. Do 

celkového COP se však tyto ztráty bezpochyby promítají. 

3.3 Pracovní teploty 

Jiţ z intuitivní představy o tepelném čerpadle plyne, ţe vliv na COP a topný výkon mají 

teploty, mezi kterými termodynamický cyklus TČ leţí (vypařovací a kondenzační 

teplota). Tyto teploty jsou pochopitelně svázány s teplotou zdroje, ze kterého je teplo 

odebíráno, a teplotou média, kterému je teplo předáváno. V případové studii je právě na 

teplotu vstupu a teplotu výstupu TČ kladen největší důraz. 

V této kapitole jsou prezentovány výrobcem udávané (katalogové) závislosti parametrů 

výkonu a účinnosti na pracovních teplotách. V podkapitolách je následně vysvětlení 

charakteru závislostí, a to v souladu s teoretickým aparátem z úvodních kapitol celé 

práce. 

Vstupní a výstupní teplota ovlivňuje prakticky všechny výkonové a z nich plynoucí 

účinnostní parametry TČ – chladicí výkon na výparníku, topný výkon na kondenzátoru, 

příkon kompresoru i topný faktor. Jednotlivé závislosti z katalogu TČ (grafy stylisticky 

upraveny) jsou následující: 
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Obr. 3.2 Čisté COP v závislosti na teplotě vstupujícího vzduchu a teplotě výstupní vody 

[24] 

Čisté COP vyjadřuje podíl topného výkonu a příkonu kompresoru – viz vztah 1.9. Je 

zřejmé, ţe COP výrazně závisí na teplotě vstupního vzduchu i na teplotě výstupní 

důvody. Rozborem následujících dvou grafů je objasněno proč. 

 

Obr. 3.3 Topný výkon  ̇  tepelného čerpadla v závislosti na teplotě vstupujícího 

vzduchu a teplotě výstupní vody [24] 

Při pohledu na obr. 3.3 je patrné, ţe topný výkon je ovlivněn zejména teplotou 

vstupního vzduchu, méně pak teplotou výstupní vody. Zejména při nízkých teplotách 

vzduchu je vliv teploty výstupní vody prakticky zanedbatelný – pro teploty  

     〈     〉    je v grafu rozdíl těţko rozlišitelný při daném měřítku. Pro teplotu 
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vody 55 °C je křivka závislosti s ohledem na provozní limity vykreslena pouze 

v rozmezí      〈     〉    . S rostoucí teplotou vstupního vzduchu roste i rozdíl 

v topném výkonu pro jednotlivé výstupní teploty, přičemţ pro            činí rozdíl 

v topném výkonu při teplotě vody 35 a 55 °C výraznějších 4,7 kW. 

 

Obr. 3.4 Příkon kompresoru    v závislosti na teplotě vstupujícího vzduchu a teplotě 

výstupní vody [24] 

Z obr. 3.4 plyne, ţe příkon kompresoru závisí zejména na teplotě výstupní vody. Příkon 

při teplotě vstupního vzduchu 15 °C je pro dané výstupní teploty pouze o  

5,4–6,3 % vyšší, neţ při teplotě vstupního vzduchu −10 °C. Při teplotě výstupní vody 

55 °C je však příkon kompresoru oproti teplotě 35°C vyšší pro dané vstupní teploty 

o 47,6–48,6%. 

Pozn. Všechny grafy vychází z matematických vztahů od výrobce kompresoru – tyto 

pouţívá výrobce tepelných čerpadel pro katalogové údaje a byly k dispozici pro potřeby 

této práce. Bliţší informace jsou uvedeny při vyhodnocení účinnosti v kap. 4.2.2. 
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3.3.1 Teplota vstupního média 

Následující obrázek je variací na obr. 1.5. Mírně odlišný tvar odpovídá log(p)-h 

diagramu chladiva R407C, které je uţito v analyzovaných tepelných čerpadlech. 

Kompletní diagram je v příloze 2 (označení „P2―). Cykly v diagramu jsou ideální 

(izoentropická komprese, ţádné tlakové ztráty, izoentalpická expanze) bez přehřátí par 

chladiva na sání kompresoru a podchlazení kapalného chladiva před expanzním 

ventilem. K referenčnímu cyklu 1–5 (plná čára) je přidán cyklus 1‗–5‗ (přerušovaná 

čára) pro niţší teplotu vstupního média, tedy niţší vypařovací teplotu a tlak: 

  

Obr. 3.5 Log(p)-h diagram dvou ideálních cyklů s rozdílnými teplotami vstupního média 

Ze vztahu 1.8 a měrných entalpií zakótovaných na obr. 3.5 je zřejmé, ţe čitatel (měrné 

dodané teplo) sice s klesající teplotou vstupního vzduchu roste, jmenovatel (měrná 

práce kompresoru) však roste razantněji, a výsledné COP je tedy niţší. Z obr. 3.3 je 

patrné, ţe topný výkon (navzdory vyššímu měrnému dodanému teplu) při niţších 

teplotách klesá. Toto je způsobené faktem, ţe při niţší teplotě chladiva na sání 

kompresoru má toto niţší hodnotu měrného objemu. Kompresor tedy při dané 

výkonnosti (nasávaném objemu za jednotku času) nasává menší hmotnost chladiva, 

čímţ klesá hmotnostní průtok, a to limituje topný výkon. Při skutečně nízkých teplotách 

je tedy tepelné čerpadlo nejenom provozně neekonomické, ale rovněţ často nezpůsobilé 

kompenzovat tepelné ztráty objektu (v případě vytápění) či ohřát na poţadovanou 

teplotu dostatečné mnoţství TUV k pokrytí potřeby. 

Jak je uvedeno v kap. 2.3, v případové studii jsou měřeny celkem 3 teploty vstupního 

vzduchu tin1, tin2 a tin3. Zdůvodnění měření tří teplot pro kaskádu čtyř čerpadel je v kap. 

2.2.1. 
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3.3.2 Teplota výstupního média 

Podobně jako u předchozí kapitoly je i zde uveden log(p)-h diagram tvarově podobný 

tomu uvedenému v P2. Zaneseny jsou dva ideální cykly, referenční cyklus 1–5 a cyklus 

1‗–5‗, který se liší vyšší teplotou výstupního média, tedy vyšší kondenzační teplotou 

a tlakem: 

 

Obr. 3.6 Log(p)-h diagram dvou ideálních cyklů s rozdílnými teplotami výstupního 

média 

Při pohledu na vztah 1.8 a rozdíly měrných entalpií vizualizovaných na obr. 3.6 je 

zřejmé, ţe čitatel (měrné dodané teplo) se příliš nemění. Při bliţším pohledu na P2 lze 

odečíst mírný pokles při nárůstu výstupní teploty – za předpokladu izoentropické 

komprese, nulového podchlazení před expanzním ventilem a běţných kondenzačních 

teplot 30–55 °C. Jmenovatel (měrná práce kompresoru) roste, a výsledné COP je tedy 

niţší.  

Z obr. 3.4 patrný nárůst příkonu kompresoru koresponduje s vyšší měrnou prací 

kompresoru, stejně jako mírný pokles topného výkonu koresponduje s mírným 

poklesem měrného dodaného tepla. Hmotnostní průtok se tedy zřejmě příliš nemění, coţ 

lze vysvětlit tím, ţe pro oba cykly je měrný objem chladiva na sání kompresoru totoţný 

– viz kap. 3.3.1, kde je tento vliv zmíněn. Při vyšším kondenzačním tlaku však klesá 

účinnost kompresoru (objemová resp. izoentropická), coţ je další z faktorů ovlivňující 

jeho příkon. 

Teplota výstupní vody je součástí výstupů z měřičů tepla (viz tab. 2.8). Zejména se 

jedná o tpDN50, tedy teplotu přívodu na okruhu teplé vody přímo napojeného na kaskádu. 

Obecně však lze říci, ţe teplota výstupní vody v případové studii není příliš proměnlivá. 

Ţádaná teplota treqWT je u všech čerpadel trvale nastavena na 50 °C a zásadní odklony od 

této teploty nejsou časté. Lze konstatovat, ţe tato teplota je standardem při ohřevu TUV. 

Kupříkladu technická norma ČSN 06 0320 [33] doporučuje teplotu v místě odběru  
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50–55 °C. Vyšší teplota je riziková z hlediska opaření, niţší poţadovaná teplota by 

vlivem tepelných ztrát při distribuci TUV mohla způsobit nedostatečnou teplotu na 

výstupu z vodovodní baterie. 

3.4 Vlhkost vzduchu 

Vlhkost vzduchu můţe mít na účinnost tepelných čerpadel v zásadě dvojí vliv. 

V případě teploty výparníku nad bodem mrazu lze očekávat pozitivní vliv vyšší vlhkosti 

vzduchu, naopak v případě teploty výparníku pod bodem mrazu dochází k častějšímu 

vzniku námrazy. 

3.4.1 Vliv při povrchových teplotách výparníku nad bodem mrazu 

Vliv vlhkosti vzduchu při nadnulových teplotách výparníku nebývá častým předmětem 

studií. V kap. 1.5.3 citovaný článek [17] se zabývá závislostí COP na relativní vlhkosti 

vstupního vzduchu, jedná se však o matematický model CO2 tepelného čerpadla a vliv 

vlhkosti je uveden pouze pro poměrně vysoké teploty suchého teploměru ve vstupním 

vzduchu (20 a 30 °C), coţ jsou výrazné rozdíly oproti případové studii představené 

v této práci (obr. 3.7). Přesto lze při pohledu na obrázek konstatovat, ţe s rostoucí 

vlhkostí roste topný faktor, byť pro teplotu suchého teploměru 20 °C (tak jak je 

v legendě obr. 3.7 uvedeno) je vliv pouze minimální. 

 

Obr. 3.7 Vliv vlhkosti na COP uvedený ve studii [17] 

Pozn. Relative humidity (RH) = vzdušná vlhkost 

Důvody, proč vyšší vlhkost má pozitivní vliv na COP, mohou být různé. Jako první 

z nich lze jmenovat vyšší (měrnou) entalpii vlhkého vzduchu ve srovnání se suchým 

vzduchem o stejné teplotě. Zároveň často v našich klimatických podmínkách 

(kontinentální vlhké podnebí) teplota výparníku klesá pod rosný bod. Dochází ke 

kondenzaci vodních par ze vzduchu, vyjma tepla potřebného pro ochlazení tedy vlhký 

vzduch odevzdá i kondenzační teplo vodní páry. V souvislosti s tímto stojí za zmínku 

vliv součinitele přestupu tepla, který je u kapalin obecně vyšší, voda kondenzující na 

povrchu výparníku tedy mnohem lépe odevzdává teplo. Obměna ochlazené vody na 
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povrchu je zajištěna jednak proudem vzduchu z ventilátoru, jednak pokračující 

kondenzací na hranici ochlazených kapek. 

K moţnému posouzení tohoto vlivu v případové studii slouţí kombinované RH/T sondy 

umístěné ve vzduchotechnických kanálech vstupního vzduchu. Z toho plyne, ţe 

analogicky ke třem teplotám zmíněným na konci kapitoly 3.3.1 jsou měřeny tři vlhkosti 

– označeny jako RH1, RH2 a RH3. 

3.4.2 Vliv při povrchových teplotách výparníku pod bodem mrazu 

Při vypařovacích teplotách (přesněji při povrchových teplotách výparníku) pod bodem 

mrazu zřejmě vzniká riziko vzniku ledu na výparníku. Mechanismy vzniku jsou 

v zásadě dva. Prvním je kondenzace na povrchu (byla zmíněna v předchozí kapitole), 

následné ochlazení na teplotu tuhnutí a fázová přeměna za současného odebírání 

skupenského tepla. Druhým je desublimace vodní páry přímo z vlhkého vzduchu – pak 

vznikají drobnější ledové útvary. 

Při samotném vzniku ledu se můţe přestup tepla, tedy i výkonové parametry, dočasně 

zvýšit – viz úvahy v kap. 3.4.1. Jiţ utvořený ledový útvar do jisté tloušťky topný výkon 

a topný faktor zásadně neovlivňuje – jeho součinitel vedení tepla je vyšší neţ v případě 

vody (ale pochopitelně niţší neţ u materiálu výměníku) a teplota ledu ihned po fázové 

přeměně navíc není výrazně pod bodem mrazu. S progresí ledu na výparníku převládá 

jeho izolační funkce. Část, která je v kontaktu s výparníkem, se navíc podchlazuje, coţ 

má za následek sníţení vypařovací teploty regulačním systémem TČ. Výsledkem jsou 

horší výkonové parametry, malé mnoţství přivedeného tepla a další růst ledu. Redukcí 

mezer ve výparníku se navíc zvyšují průtočné odpory, coţ vede k neefektivitě 

ventilátoru a celá situace se zhoršuje. 

V této práci jiţ několik málo informací k problematice vzniku námrazy a jejího 

následného odtávání bylo zmíněno v kap. 1.4.1. Podrobněji se jím však zabývá celá řada 

autorů. Dle [34] a [35] lze redukci COP nutným odtáváním v závislosti na venkovní 

teplotě popsat matematicky modifikovanou Gaussovou funkcí s lokálním maximem pro 

t = 0 °C. Tento poznatek je v souladu s informacemi z praxe získanými na exkurzi v 

NEPA, spol. s r.o. (dne 14. 4. 2016) a srovnávacími experimentálními daty v [34].  

Výzkum [36] se zabývá právě vlivem relativní vlhkosti vzduchu na námrazu 

a podporuje předpoklad, ţe s rostoucí vlhkostí roste četnost vzniku, hmotnost i tloušťka 

vrstvy námrazy. Rovněţ je ze srovnání rozvoje námrazy při teplotách −4 °C a 1,5 °C 

zřejmé, ţe při venkovní teplotě blíţe bodu mrazu je námraza výraznější, coţ je 

v souladu s informacemi v přechozím odstavci. 

Zajímavou informaci prezentuje [37] zabývající se dynamikou samotného odtávání. 

Ukazuje se, ţe při vyšší relativní vlhkosti vzduchu odtávání trvá kratší čas a spotřebuje 

se při něm menší mnoţství tepla, coţ je vysvětleno odlišnou strukturou ledu 

vznikajícího při vyšší vzdušné vlhkosti. V souladu s předchozími informacemi je však 

skutečné COP niţší při vyšší vzdušné vlhkosti (odtávání sice trvá kratší dobu, je však 

výrazně častější). 

S ohledem na roční dobu, ve kterou probíhá ostrý provoz měření v případové studii, 

bude námraza na výparníku málo výrazným vlivem. Přesto je k dispozici veličina RVi 

(viz tab. 2.9), který poskytuje informaci o reverzaci chodu jednotlivých tepelných 

čerpadel, a umoţňuje tak identifikovat časové období, kdy námraza vznikla. 
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3.5 Pomocná zařízení 

Ze vztahu 1.10 plyne, ţe pro výpočet skutečného (hrubého) COP     je potřeba 

zahrnout práci resp. příkon pomocných zařízení v tepelném čerpadle i mimo něj.  

Do pomocných zařízení přímo svázaných s jednotkami TČ je nutno zahrnout příkon 

regulačního zařízení. Mezi nejvíce COP-redukující pomocná zařízení patří v kap. 2.1.2 

zmiňované ventilátory ve výparníkových skříních a oběhová čerpadla topných okruhů. 

V širším kontextu výroby TUV sem patří také další čerpadla na cestě k vodovodní 

baterii. Ambicí této práce je však analýza zdrojové části topného systému, proto jsou 

zahrnuta pouze čerpadla MAGNA3 40-60F a MAGNA1 25-60 instalovaná v okruhu 

TUV resp. okruhu DSH a představená v kapitole 2. 

Příkon pomocných zařízení není jednotlivě měřen, promítá se ale do spotřeby elektrické 

energie celé kaskády Eel. Kvůli zahrnutí oběhových čerpadel podruţných okruhů lze 

říci, ţe se práce zabývá účinností tepelného zdroje jako celku, nikoliv pouze tepelnými 

čerpadly. Vliv těchto oběhových čerpadel je diskutován v kap. 4.3.3. 
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4 Posouzení účinnosti kaskády tepelných čerpadel 

Do účinnosti kaţdého reálného zařízení – v našem případě tepelného čerpadla – 

vstupuje velké mnoţství faktorů, z nichţ některé jsou více důleţité neţ jiné. Snahou 

kaţdého vlastníka-provozovatele zařízení tyto faktory znát a zařízení provozovat 

optimálně. Stejně tak výrobce na základě týţ znalostí má moţnost deklarovat účinnost 

při daných podmínkách. Toto slouţí potenciálnímu zákazníkovi při orientaci mezi 

nabídkami na trhu. Obecně lze však říci, ţe pro výrobce je nesnadné předvídat účinnost 

v reálném provozu, protoţe zohlednění všech myslitelných (dominantních 

i podruţných) vlivů je prakticky nemoţné. Reálná účinnost se tedy v drtivé většině 

případů od té katalogové liší (zpravidla je niţší). 

Tato kapitola se mj. zabývá právě srovnáním skutečné účinnosti s hodnotami 

teoretickými, neméně důleţitými předměty zájmu jsou pak průměrné COP skutečného 

zdroje v měřeném období, podíl kaskády na pokrytí celkové spotřeby tepla a vliv 

provozních podmínek (zejména teplot vstupního vzduchu a výstupní vody) na COP 

a topný výkon. 

4.1 Úvod a časová osa 

Předmětem analýzy je čtveřice tepelných čerpadel vzduch-voda EasyMaster-75Z-2013 

od společnosti Master Therm, vyuţívaná celoročně pro ohřev TUV o ţádané teplotě 

50°C. S ohledem na četná specifika instalace (výparníkové skříně v interiéru, délky 

chladivového potrubí, výtlak vzduchu do výše poloţeného místa – viz kap. 2.1) je 

vhodné ověřit, jakých hodnot skutečného topného faktoru kaskáda dosahuje a nakolik se 

tyto hodnoty liší od hodnot katalogových. 

Průměrné skutečné COP je nejdůleţitější veličinou z hlediska ekonomiky provozu 

kaskády TČ – vypovídá o uţitečné energii (vyrobeném teple) v poměru k nákladům 

(spotřebované elektrické energii). Toto bylo s přestávkami posuzováno od 17. 2. 2016 

do 15. 5. 2016, kdy se teploty pohybovaly typicky mezi  −5 a 20 °C. Pro teplotu 

výstupní vody 50 °C lze tedy odečíst z obr. 3.2 (v rozsahu pouze mezi −5 a 15 °C) 

očekávané hrubé COP (bez energie pomocných zařízení) v rozmezí 2,9–4,3. 

Vyjma samotného konstatování, jaká byla výhodnost provozu, je vhodné analyzovat 

provozní vlivy, pochopit chování zařízení a případně přizpůsobit jeho pracovní reţim 

získaným poznatkům. S ohledem na toto jsou vyhodnoceny dílčí COP a topné výkony 

pro jedno reprezentativní tepelné čerpadlo.  Tato analýza je omezena na období od 

8. 4. 2016 – předmětem tohoto hodnocení jsou zejména:  

a) závislost skutečného COP a topného výkonu na teplotě vstupního vzduchu 

a výstupní vody, 

b) vztah mezi skutečnými a teoretickými hodnotami výkonových parametrů a COP, 

c) stručná diskuze vlivu vlhkosti. 

Pokud se týká posloupnosti časových událostí, nejdůleţitější jsou následující milníky: 

- druhá polovina roku 2015: Bylo dohodnuto měření jako komerční zakázka 

Ústavu procesního inţenýrství (dále jen ÚPI) FSI VUT vůči společnosti ETES 

s.r.o. a provozovateli kaskády.  

- do 12. 2. 2016: První etapa osazení měřicí techniky, kterou provedla společnost 

TR Instruments s.r.o. ve spolupráci s ETES s.r.o. Jednalo se o instalaci 
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a konfiguraci měřicí techniky Laboratoře energeticky náročných procesů (dále 

jen LENP) ÚPI popsané v kap. 2.2.  

- polovina února 2016: Zahájení prvního testovacího provozu měření (se 

snímáním dat v intervalu 5 minut), při němţ byla ověřena důvěryhodnost dat 

a napraveny některé minoritní chyby.  

- do 23. 3. 2016: Druhá etapa zprovoznění měření, která sestávala z: 

o integrace signálů z řídicího systému kaskády tepelných čerpadel  

Master Therm – provedeno v době do 11. 3. 2016, 

o zajištění archivace dat na server v LENP, čímţ byla dne 23. 3. 2016 

druhá etapa ukončena. Výsledkem je soubor veličin, jejichţ výčet se 

nachází v tab. 2.9. 

- od 23. 3. 2016 do 8. 4. 2016: Finální kontrola důvěryhodnosti dat a doladění 

nedostatků. 

- 8. 4. 2016: Zahájení ostrého provozu, při kterém byl interval snímání dat 

zkrácen na 1 minutu. 

4.2 Metodika 

Metodiku analýzy dat lze v zásadě rozdělit na dvě části dle daného výstupu. První částí 

je způsob posouzení průměrného skutečného COP, druhou částí je způsob 

komplexnějšího hodnocení závislosti skutečného COP a topného výkonu na teplotách 

vstupního vzduchu a výstupní vody a srovnání s teoretickými (blízkými katalogovým) 

údaji.  

4.2.1 Hodnocení průměrného COP 

V této kapitole je představena metodika hodnocení průměrného COP, pro nějţ je 

výlučně vyuţita externí měřicí technika popsaná v kap. 2.2. Měřené veličiny jsou 

k vidění v tab. 2.8. 

Pouţita byla i data z období testovacího provozu. V průběhu této fáze bylo sice 

objeveno několik nedostatků (zejména v komunikaci mezi měřicí technikou 

a ústřednou), některé jsou však pro dané vyhodnocení nepodstatné, jiné byly spolehlivě 

identifikovány a korigovány. Jmenovitě se jedná o:  

a) výpadky měření teploměrů, které nejsou podstatné, 

b) vyrobené teplo EDN50 vykazovalo desetinásobné, později pak desetinové hodnoty 

– korigováno,  

c) vlivem pouţití měřicího transformátoru vykazuje elektrická energie dvacetinové 

hodnoty – korigováno. 

Ověření dat bylo opakovaně provedeno autorem práce, v poslední fázi testovacího 

provozu i vedoucím práce a diskutováno s dodavatelem měřicí techniky. Lze 

konstatovat, ţe soubor dat testovacího i ostrého provozu je důvěryhodný. 

Předmět analýzy: 

Celá kaskáda čtyř tepelných čerpadel Master Therm EasyMaster-75Z-2013. 

Předpoklady: 

- Celková vyrobená energie odpovídá součtu veličin EDN50 a EDN20, tedy teplu 

předanému v hlavním okruhu TČ a v okruhu DSH, 

- celková spotřebovaná energie odpovídá veličině Eel, tedy spotřebě elektrické 

energie celé kaskády a oběhových čerpadel. 
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Kompromisní řešení: 

Na dané rozlišovací úrovni nebyly provedeny ţádné. 

Postup: 

Výpočtem dle vztahu odpovídající průměrnému COP mezi časovými okamţiky 1 a 2: 

       
             

    
 

                               

           
   

Jednotlivé veličiny jsou popsány jiţ v tab. 2.8. 

Časové okamţiky 1 a 2 odpovídají začátku a konci přibliţně čtrnáctidenních intervalů. 

Konkrétně se jedná o 6 období v r. 2016: 17. 2. aţ 29. 2., 1. 3. aţ 15. 3., 16. 3. aţ 31. 3., 

1. 4. aţ 15. 4., 16. 4. aţ 30. 4. a 1. 5. aţ 15. 5. Jedná se tedy o konec zimního a převáţně 

přechodné období. Průměrné skutečné COP v těchto intervalech jsou shrnuty a následně 

diskutovány v závislosti na průměrných měsíčních teplotách v roce 2016 a jejich 

odchylkách od dlouhodobých průměrných hodnot. 

4.2.2 Hodnocení závislosti skutečného a teoretického COP na 
provozních podmínkách 

V této kapitole je představena metodika pro hodnocení závislosti skutečného 

a teoretického (přibliţně odpovídajícího katalogovému) COP na provozních 

podmínkách. Hlavními hodnocenými podmínkami byla teplota vstupního vzduchu 

a teplota výstupní vody. Vyuţity jsou veličiny jak z externí měřicí techniky, tak 

z interních čidel tepelných čerpadel (tab. 2.8 a tab. 2.9). 

Tato metodika je podstatně obsáhlejší a zejména získání teoretických hodnot 

vyţadovalo přípravu jistého výpočetního aparátu. Tento aparát, předmět analýzy, volené 

parametry, jisté kompromisní řešení a postup práce jsou podrobně popsány na této 

a následujících stranách: 

Aparát pro určení teoretické hodnoty čistého COP: 

Základním zdrojem jsou vztahy od výrobce kompresoru popisující jeho chování 

v závislosti na kondenzační a vypařovací teplotě. Tyto vztahy byly získány přímým 

dotazem od společnosti Master Therm a jsou uvedeny pouze v obecné formě, bez 

konkrétních koeficientů. Jejich atributy jsou následující: 

- Jedná se o vztahy následující struktury:  

                                         

                                     

kde: 

  … příkon   či chladicí výkon  ̇  dle koeficientů [W], 

   … vypařovací teplota [°C], 

   … kondenzační teplota [°C], 

   … i-tý koeficient – odlišné pro výpočet příkonu kompresoru a chladicího 

výkonu. 

- Kondenzační a vypařovací teplota jsou zadávany jako tzv. midpoint (česky 

střední bod) chladiva R407C, které vykazuje teplotní skluz, tzn. při daném tlaku 

je odlišná teplota syté kapaliny (ang. bubble) a syté páry (ang. dew). Jak jiţ 

(4.1) 

(4.2) 
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název napovídá, midpoint je průměrnou hodnotou mezi hodnotami dew 

a bubble. 

- Výrobcem kompresoru předpokládaná hodnota přehřátí par chladiva na sání 

kompresoru je 9 °C a podchlazení kapalného chladiva před expanzním ventilem 

8,3 °C. 

- Topný výkon je spočítán ze zjednodušujícího předpokladu ideálního cyklu 

odpovídajícího vztahu 1.6: 

          

resp. časově zderivováno: 

 ̇   ̇    

Jak je patrné, vstupní veličiny jsou dvě teploty. Ani jedna bohuţel není přímo měřena. 

Vypařovací teplota ET uvedená v tab. 2.9 je teplotou syté páry (dew), kondenzační 

teplota není přítomna vůbec. První moţnou variantou je dopočet kondenzační 

a vypařovací teploty z teplot vstupního vzduchu resp. výstupní vody – ty jsou svázány 

neznámými a časově proměnnými teplotními rozdíly pro zajištění přenosu tepla. Z toho 

důvodu se nejedná o optimální moţnost – volba jisté střední hodnoty teplotních rozdílů 

vţdy znamená zatíţení chybou. 

Z důvodu vyšší přesnosti byl nakonec zvolen postup dopočítání teplot z měřených tlaků 

HP (kondenzační tlak) a LP (vypařovací tlak). Po prověření běţně dostupných vztahů, 

které popisují teplotu vypařování/kondenzace jako funkci tlaku byla zvolena varianta 

vlastní aproximace vztahu z tabulkových hodnot [40], a to pro rozsah teplot −20–70 °C 

(s ohledem na analyzované období od 8. 4. 2016 a ţádanou výstupní teplotu). Protoţe 

přímo hodnota midpoint není tabelována, byl postup následující: 

 Aproximace hodnot pro sytou páru a sytou kapalinu zvlášť, a to polynomem 

6. stupně, 

 výpočtem aritmetického průměru obou polynomů vyplyne, ţe výsledkem pro 

midpoint je jeden polynom, jehoţ regresní koeficienty se rovnají průměrům 

regresních koeficientů dew a bubble. 

Výsledkem je následující vztah: 

                                                 

kde: 

          … střední teplota fázové přeměny (za předpokladu, ţe teplota se v závislosti 

na suchosti páry vyvíjí lineárně) [°C], 

  … absolutní tlak, při kterém dochází k fázové přeměně [kPa], 

   … i-tý regresní koeficient. 

Tab. 4.1 Zaokrouhlené regresní koeficienty polynomického vztahu 6. stupně 

vyjadřujícího závislost vypařovací/kondenzační teploty na vypařovacím/kondenzačním 

tlaku 

                     

−6,519E−19 7,748E−15 −3,740E−11 9,511E−08 −1,412E−04 0,1463 −48,41 

(4.3) 

(4.4) 
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Pozn. Při analýze byly pouţity regresní koeficienty zaokrouhlené na 8 platných číslic. 

Při zpětném přepočtu byly odchylky řádově v  setinách, v několika málo případech 

v jednotkách desetin °C – ty se však vyskytovaly zejména na okrajích intervalu, kde se 

vypařovací a kondenzační teplota typicky nepohybují. Navíc je vhodné dodat, ţe 

přesnost veličin HP a LP je pouze desetina baru (tedy 10 kPa), vzhledem k čemuţ jsou 

chyby vzniklé aproximací zanedbatelné. 

Tímto postupem byl získán obecný aparát potřebný pro určení čistého COP, omezený 

pouze rozsahem teplot, pro který byla aproximována závislost               . Toto 

COP je rovno podílu topného výkonu (rovnice 4.3), v němţ vystupují chladicí výkon 

a příkon dle vztahu 4.2, a samotného příkonu. Je nutné poznamenat, ţe pro získání 

teoretického COP blíţícího se realitě je nutné přidat příkon pomocných zařízení – toto 

je zmíněno dále v části Volené parametry. 

Předmět analýzy: 

Předmětem této analýzy je pouze jedno tepelné čerpadlo (konkrétně TČ1), a to 

z několika důvodů: 

- Je měřena spotřeba elektrické energie celé kaskády a jednotlivá tepelná čerpadla 

se od sebe provozně liší, proto je nutné zvolit jedno reprezentativní, které je 

v chodu často a zároveň samostatně, 

- TČ1 má v rámci kaskády status master, 

- TČ1 má moţnost sání vzduchu ze sklepního prostoru, coţ znamená větší 

variabilitu vstupních teplot, 

- TČ1 je jedna ze dvou jednotek, u nichţ je délka chladivového potrubí mezi 

kompresorovou a výparníkovou skříní přibliţně 17 m, 

- TČ2 v průběhu analyzovaného období bylo velmi málo v provozu – pro analýzu 

není vhodné, 

- teploměr v sání TČ3 a TČ4 v částí analyzovaného období vykazoval 

neuspokojivě přesné hodnoty kvůli nevhodné montáţi – pro analýzu nejsou TČ3 

a TČ4 vhodná. 

Ze souboru dat bylo nutné vyfiltrovat samostatný běh TČ1 – způsob je blíţe představen 

v části Postup. 

Volené parametry: 

V rámci určení teoretické hodnoty hrubého COP (se zahrnutím pomocných zařízení) 

bylo nutné dospět k hodnotám příkonu řídicího systému, ventilátorové jednotky, 

integrovaného oběhového čerpadla TČ a oběhových čerpadel na podruţných okruzích. 

Telefonickým kontaktem vedoucího práce se společností Master Therm bylo zjištěno, 

ţe příkon řídicího systému činí cca 50 W. Příkon ventilátoru byl stanoven na 600 W 

(v souladu s výpočtovou hodnotou vyuţívanou výrobcem). V případě oběhového 

čerpadla byl příkon po dohodě s vedoucím práce odhadnut na 270 W (přibliţně dvě 

třetiny maximální hodnoty). Příkony oběhových čerpadel Grundfos MAGNA byly 

určeny výpočtovým prostředím v katalogu jejich výrobce [41]. Vstupní hodnoty 

(dopravní výška, průtok) pro určení pracovního bodu čerpadla byly uvedeny v úplném 

schématu poskytnutém společností ETES s.r.o. Takto určené hodnoty činí 142,7 W pro 

MAGNA3 45-60 F a 57,4 W pro MAGNA1 25-60. Pro následující výzkum se jeví jako 

vhodné všechny hodnoty ověřit měřením. 
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Kompromisní řešení: 

V rámci zpracování dat bylo provedeno jedno kompromisní, ne však nutně méně přesné 

řešení. Poněvadţ jsou analyzovány kratší, nejvýše několik desítek minut dlouhé 

intervaly, kdy je v chodu TČ1 samostatně, a zároveň celková spotřeba tepla na okruhu 

teplé vody je zaznamenávána s přesností na setiny GJ, nelze z této veličiny dostatečně 

přesně určit spotřebu. 

Z tohoto důvodu byla zvolena metoda aproximace produkce tepla z okamţitých výkonů, 

čímţ zanikla moţnost vyuţít data testovacího provozu – pro daný účel je záznam dat 

v intervalu 5 minut nedostatečný. 

Pro kontrolu korektnosti tohoto postupu byl proveden výpočet spotřeby aproximací 

z aktuálních výkonů a srovnání se stavem měřiče tepla za období 8. 4. aţ 30. 4. 2016 – 

rozdíly činily 0,48 % pro okruh teplé vody resp. 0,43 % pro okruh DSH. S ohledem na 

to, ţe za desetiminutový interval (coţ je minimální délka intervalu, která byla pro 

hodnocení pouţita) vyprodukuje jedno tepelné čerpadlo typicky 0,0126 aţ 0,0198 GJ 

tepla (pro topný výkon 21 aţ 33 kW), je zjevné, ţe při zmiňované přesnosti záznamu 

úhrnné spotřeby tepla je kompromisní řešení lepší variantou. 

Postup: 

V této části je podrobně popsán úplný postup práce s daty: 

1. S vyuţitím rozšířených filtrů aplikace Microsoft Excel (dále jen MS Excel) byly 

vybrány z dat za období od 8. 4. 2016 do 15. 5. 2016 intervaly, kdy je v chodu 

pouze TČ1. Pro toto byla pouţita veličina CRi (CompRun – chod kompresoru), 

kdy pro filtrované hodnoty platí                            . 

2. Celkem 99 zaznamenávaných veličin bylo zredukováno na 35 veličin, které 

mohou být uţitečné pro samotné vyhodnocení. 

3. Byly nalezeny intervaly, jejichţ délka je delší neţ 15 minut. Z důvodu ustálení 

chodu, reakční doby teploměrů ve vzduchotechnických kanálech a vyloučení 

vlivu předchozích stavů celé kaskády (např. právě vypnutá ostatní TČ) bylo 

následně vţdy prvních 5 minut vyřazeno. Minimální analyzovaná délka 

intervalu tedy činí 10 minut. 

4. Kaţdý interval byl zkopírován do separátního listu v sešitu MS Excel a bylo 

provedeno následující: 

a. Přepočet veličin HP a LP (kondenzační a vypařovací tlak) na hodnoty 

CT a ET (midpoint kondenzační a vypařovací teploty) s vyuţitím vztahu 

4.4. 

b. Výpočet teoretických hodnot pro kaţdou minutu intervalu: okamţitý 

příkon kompresoru (dle vztahu 4.2) a zahrnutí zvolených hodnot příkonu 

pomocných zařízení, dále okamţitý chladicí výkon (dle vztahu 4.2 

s odlišnými koeficienty neţ v předchozím případě) a okamţitý topný 

výkon (součtem příkonu kompresoru a chladicího výkonu) – vše děleno 

10
3
, aby výslednými jednotkami byly kW. 

c. Součty okamţitých teoretických příkonů (kompresoru i pomocného 

zařízení), okamţitých teoretických topných výkonů, okamţitých 

skutečných topných výkonů na okruhu teplé vody a okruhu DSH, a to za 

celý interval – vše děleno 60, čímţ při intervalu 1 minuta dojde 

k přepočtu na kWh spotřebované energie resp. vyrobeného tepla. 

d. Rozdíl mezi konečnou a počáteční hodnotou spotřeby elektrické energie. 
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e. Průměrná hodnota a směrodatná odchylka teploty a vlhkosti vstupního 

vzduchu, dále teploty výstupní vody, teoretického topného výkonu 

a skutečných topných výkonů na okruhu teplé vody a okruhu DSH. 

f. Určení skutečného COP dělením celkového tepla vyrobeného na 

okruzích teplé vody a DSH (viz c) spotřebou elektrické energie (viz d). 

g. Určení teoretického COP dělením teoretického vyrobeného 

tepla teoretickou spotřebou elektrické energie (viz c). 

h. Stanovení skutečného topného výkonu jako součtu průměrné hodnoty 

topného výkonu na okruhu teplé vody a průměrné hodnoty topného 

výkonu na okruhu DSH. 

i. Teoretický topný výkon je dán průměrnou hodnotou této veličiny (viz e). 

5. Ve zvláštním listu byla vytvořena souhrnná tabulka, kde jsou přímým odkazem 

na jednotlivé intervaly uvedeny vţdy: průměrná teplota vstupního vzduchu, 

průměrná vlhkost vstupního vzduchu, průměrná teplota výstupní vody, COP 

skutečné, COP teoretické, topný výkon skutečný, topný výkon teoretický. 

6. V tomtéţ listu byly roztříděny jednotlivé intervaly dle výstupní teploty topné 

vody do tří kategorií: 45 °C, 47,5 °C a 50 °C dle toho, ke které hodnotě se 

nejvíce blíţí. Technicky vzato se tedy jedná o intervaly            ,  

                           . 

7. Pro kaţdý interval teploty výstupní vody byly zpracovány dva bodové grafy 

parametrů výkonu a účinnosti v závislosti na teplotě vstupního vzduchu: 

                         ̇        ̇            . 
8. Byly vyřazeny odlehlé hodnoty a vynesené body v grafech byly proloţeny 

přímkou – lineární regrese byla zvolena jako zjednodušení průběhů patrných 

z obr. 3.2 a obr. 3.3. 

Teoretické hodnoty získané tímto způsobem neodpovídají zcela ani tabulkovým 

hodnotám, ani grafům uvedeným ve [24]. Do tabulkových hodnot je zahrnut vliv 

námrazy a v menším rozsahu i pomocných zařízení, v grafech je kalkulováno pouze 

s parametry kompresoru, bez pomocného zařízení. Proto se nehovoří o katalogové, 

nýbrţ teoretické hodnotě. 

4.3 Průměrné COP a podíl kaskády TČ na pokrytí celkové 
spotřeby tepla ve vybraném období 

V této kapitole se nachází vyhodnocení průměrného COP dle metodiky popsané v kap. 

4.2.1. Vyhodnocení zahrnuje konec zimního období a především přechodné období na 

začátku roku 2016. V části tohoto intervalu je pak vyhodnoceno, jaký podíl na pokrytí 

celkové spotřeby tepla má kaskáda TČ v daném objektu. Výsledky jsou následně 

diskutovány. 

4.3.1 Průměrné COP 

Tato kapitola prezentuje hodnoty průměrného COP v šesti časových obdobích 

v celkovém rozmezí 17. 2. 2016 15:10 aţ 15. 5. 2016 24:00. Ty jsou k vidění na další 

straně v tab. 4.2.  
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Tab. 4.2 Průměrné COP, vyprodukované teplo a spotřeba el. energie za šest období 

mezi časovými okamžiky 17. 2. 2016 15:10 a 15. 5. 2016 24:00 

Období (od-do) ∆EDN50 [GJ] ∆EDN20 [GJ] Qcelkem [GJ] ∆Eel [kWh] COPavg [-] 

17. 2. 15:10 

29. 2. 24:00 
14,02 3,18 17,20 2435,3 1,96 

1. 3. 0:00 

15. 3. 24:00 
13,38 2,04 15,43 2128,0 2,01 

16. 3. 0:00 

31. 3. 24:00 
15,87 2,24 18,11 2441,5 2,06 

1. 4. 0:00 

15. 4. 24:00 
15,39 1,72 17,11 2002,3 2,37 

16. 4. 0:00 

30. 4. 24:00 
16,26 1,98 18,24 2345,1 2,16 

1. 5. 0:00 

15. 5. 24:00 
11,90 1,47 13,37 1562,2 2,38 

Veličiny EDN50, EDN20 a Eel jiţ byly vysvětleny v tab. 2.8. Veličina Qcelkem představuje 

celkové vyrobené teplo a pro kaţdé období je rovna součtu ∆EDN50 a ∆EDN20. 

Pozn. Celkové vyrobené teplo Qcelkem vykazuje jisté rozdíly od skutečnosti. Toto je 

způsobeno třemi výpadky, typicky v dobu servisního zásahu do měřicí techniky. 

Konkrétně se jedná o 11. 3. 2016 od 8:05 do 11:31, 23. 3. 2016 od 9:40 do 11:45 

a 8. 4. 2016 od 00:00 do 12:37. V průběhu těchto výpadků byla načítána data na 

měřičích tepla, vţdy však došlo k vynulování stavu elektroměru. Při zpracování bylo 

tedy nutné neshodu vzniklou teplem evidovaným v průběhu výpadku eliminovat 

prostým odečtením rozdílu mezi koncem a počátkem výpadku u všech následujících 

hodnot. Celkové vyrobené teplo včetně období výpadků činí 100,21 GJ, vyrobené teplo 

bez období výpadků (tedy suma Qcelkem) je o 0,75GJ niţší, tedy 99,46 GJ. Konkrétně 

vznikl rozdíl 0,3 GJ v případě prvního výpadku, 0,18 GJ v případě druhého a 0,27 GJ 

v případě výpadku posledního. 

4.3.2 Podíl kaskády TČ na pokrytí celkové spotřeby 

Přímým dotazem byla získána data obsahující velikost dodávek tepla od společnosti 

Teplárny Brno, a.s. Díky tomu je moţno vytvořit představu o tom, jak výraznou část 

spotřeby tepla Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou 

Svaté Rodiny v Brně pokrývá kaskáda TČ. 

Tato data jsou k dispozici od 20. 3. 2016 0:00, celkově je tedy podíl hodnocen od tohoto 

okamţiku do 15. 5. 2016 24:00. Dodávka tepla od Tepláren Brno činila celkově 

482,95 GJ, teplo vyrobené kaskádou pak 61,41 GJ. Podíl kaskády TČ na pokrytí 

celkové spotřeby tedy dosahuje přibliţně 11,3%. 

4.3.3 Diskuze výsledků 

Hodnoty COPavg uvedené v tab. 4.2 a dosahující hodnot 1,96–2,38 jsou výrazně pod 

očekávanými hodnotami. Je vhodné podotknout, ţe jsou zahrnuty příkony oběhových 

čerpadel na okruhu TUV a okruhu DSH. Jejich maximální příkon dle [41] však 

dosahuje pouze asi 2,9–3,0 % příkonu kompresoru při teplotě výstupní vody 50 °C dle 

obr. 3.4. Z tohoto důvodu lze výrazný negativní vliv těchto čerpadel na COP vyloučit. 
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Nejniţší COP bylo zaznamenáno v období druhé poloviny února. Zde jen lehce 

přesahuje katalogovou hodnotu A-8W50, která činí 1,9, při čemţ ţádaná teplota vody 

odpovídá katalogovým 50°C a průměrná teplota vstupního vzduchu zjevně byla 

v daném období vyšší neţ katalogových −8 °C.  

Z hodnot průměrné venkovní teploty v analyzovaném období nelze vyvozovat jasné 

závěry. Průměrné teploty jsou ovlivněny jak počasím v době, kdy kaskáda TČ typicky 

pracuje, tedy přes den, tak počasím mimo pracovní reţim. Přesto jsou teploty resp. 

odchylky od normálu uvedeny, a to pro jistou představu o způsobu fungování kaskády 

a rovněţ pro moţnost meziročního srovnání. 

Dle informací Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen ČHMÚ) bylo 

v Jihomoravském kraji únorové počasí nadprůměrně teplé – průměrná teplota činila 

4,3 °C, tedy o výrazných 4,9 °C více, neţ je hodnota dlouhodobého průměru. Teplotně 

nadprůměrný byl i březen s průměrnou teplotou 4,7 °C, zde však odchylka od normálu 

dosahuje menší hodnoty, a to 1,3 °C. Rovněţ duben se nachází nad dlouhodobým 

průměrem, konkrétně o 0,5 °C s průměrnou teplotou 9,1 °C. Hodnoty za květen nejsou 

v době vzniku této kapitoly k dispozici. [42] 

Pozn. Průměrné teploty v meteorologické stanici Brno-Tuřany jsou ještě o 0,6–1,1 °C 

vyšší neţ hodnoty pro Jihomoravský kraj. 

Na základě průměrných teplot lze vyslovit domněnku, ţe nízké COP není způsobeno 

primárně nízkými teplotami venkovního vzduchu. Toto dobře ilustruje výrazně teplotně 

nadprůměrný únor, ve kterém dosahovalo COP neuspokojivých hodnot. 

Srovnatelné hodnoty v březnu a únoru korespondují s blízkými teplotními průměry 

těchto měsíců. Zajímavá je nízká hodnota vyrobeného tepla v první polovině března. 

Tento fakt je pravděpodobně způsoben jarními prázdninami (termín 29. 2.–6. 3. 2016 

dle [43]) v církevní škole, která je součástí objektu. V tomto období tedy byla potřeba 

TUV menší. 

COP v první polovině dubna oproti druhé polovině března vzrostlo o přibliţně 0,3, coţ 

lze přisuzovat jarnímu oteplení patrnému z průměrných hodnot v březnu a dubnu. 

V druhé polovině dubna je patrný pokles topného faktoru – uţší souvislost s vnější 

teplotou nebyla zkoumána. Vyšší spotřeba tepla oproti předchozímu intervalu však 

poukazuje na parciální vyuţívání kaskády pro ohřev topné vody, coţ nasvědčuje 

domněnce o niţších teplotách, kdy je potřeba vytápění vyšší. 

Byl zjištěn nárůst průměrného COP z přibliţně 2,04 v březnu na přibliţně 2,27 v dubnu, 

při čemţ průměrná teplota vzrostla ze 4,7 °C na 9,1 °C. Tento nárůst takřka odpovídá 

rozdílu mezi COP při 5 a 10 °C pro teplotu výstupní vody 50 °C v obr. 3.2 – ten činí 

0,2. Je však vhodné poznamenat, ţe v grafu se jedná o hodnoty čistého COP 

a průměrnou měsíční teplotu nelze uvaţovat jako faktickou teplotu vstupního vzduchu. 

K hodnotám v první polovině května lze říci, ţe COP dosahuje nejvyšší hodnoty 

z celého analyzovaného období. Rovněţ je patrný pokles Qcelkem, který patrně vyplývá 

z konce otopného období. 

Pokud se týká hodnoty podílu kaskády na celkové výrobě tepla, plyne z něj, ţe kaskáda 

je minoritním zdrojem tepla. Data dokládají, ţe je kaskáda příleţitostně vyuţívána pro 

ohřev topné vody, a je tedy dostatečně dimenzována pro ohřev TUV. Vývoj 
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zmiňovaného podílu zejména v zimním období je zajímavou úlohou pro následující 

výzkum. 

Průměrné hodnoty COP uvedené v této kapitole jsou vhodné pro představu 

o výhodnosti provozu. Spolu s průměrnými měsíčními teplotami však vytváří pouze 

hrubý přehled o chování kaskády při různých pracovních podmínkách. Více do hloubky 

se závislostí COP a topného výkonu na provozních podmínkách věnuje následující 

kapitola. 

4.4 COP a topný výkon kaskády v závislosti na vybraných 
provozních podmínkách 

V této kapitole jsou představeny a interpretovány výsledky, jeţ byly získány 

zpracováním dat dle metodiky představené v kap. 4.2.2. Hlavním výstupem je celkem 6 

grafů. Jedná se o závislost skutečného a teoretického COP na teplotě vstupního vzduchu 

a závislost skutečného a teoretického topného výkonu na teplotě vstupního vzduchu 

vţdy pro tři teploty výstupní vody. 

Vzhledem k rozsahu souboru dat (jedná se o celkem 1276 časových bodů o 35 

veličinách) není realizovatelné jeho uvedení v této práci. Z tohoto důvodu jsou 

v příloze 3 (dále označení „P3―) uvedeny pouze roztříděné souhrny dílčích 

vyhodnocení, ze kterých jsou následně vyneseny grafy. 

Pouţito bylo celkem 36 intervalů v rozsahu délky 10–77 minut s průměrným trváním 

19,4 minuty. Všechny byly tedy vybrány v souladu 3. bodem metodiky (délka intervalu 

minimálně 15 minut v neupraveném tvaru resp. 10 minut po vyřazení času pro ustálení). 

Po provedení dílčích vyhodnocení dle bodů 4a–i a vytvoření souhrnné tabulky byly 

intervaly roztříděny dle 6. bodu metodiky – do rozsahu teplot výstupní vody  
            bylo zařazeno celkem 6 intervalů, do rozsahu               bylo 

zařazeno nejvíce, 19 intervalů, a do rozsahu             bylo zařazeno 11 intervalů. 

Po vytvoření grafů byly eliminovány dvě odlehlé hodnoty – jedna pro teplotu výstupní 

vody 45 °C, druhá pro teplotu výstupní vody 47,5 °C.  

Takto vzniklé grafy se nacházejí na následujících stranách: 
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Obr. 4.1 COPreal = f(tvzd) a COPth = f(tvzd) pro teplotu výstupní vody 45 °C 

 

Obr. 4.2 COPreal = f(tvzd) a COPth = f(tvzd) pro teplotu výstupní vody 47,5 °C 
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Obr. 4.3 COPreal = f(tvzd) a COPth = f(tvzd) pro teplotu výstupní vody 50 °C 

 

Obr. 4.4  ̇                  ̇              pro teplotu výstupní vody 45 °C 
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Obr. 4.5  ̇                  ̇             pro teplotu výstupní vody 47,5 °C 

 

Obr. 4.6  ̇                  ̇             pro teplotu výstupní vody 50 °C 

  

22,00

24,00

26,00

28,00

30,00

32,00

34,00

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00

Q
H

 [
k

W
] 

tvzd [°C] 

Skutečný a teoretický topný výkon v závislosti na teplotě 
vstupního vzduchu pro teplotu výstupní vody 47,5 °C 

QH,real QH,th Lin. regrese QH,real Lin. regrese QH,th 

22,00

24,00

26,00

28,00

30,00

32,00

34,00

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00

Q
H

 [
k

W
] 

tvzd [°C] 

Skutečný a teoretický topný výkon v závislosti na teplotě 
vstupního vzduchu pro teplotu výstupní vody 50 °C 

QH,real QH,th Lin. regrese QH,real Lin. regrese QH,th 



Analýza účinnosti kaskády tepelných čerpadel  ÚPI FSI VUT v Brně 

 

~ 63 ~ 

Grafy obsahují jednak body představující jednotlivé analyzované intervaly, jednak 

regresní přímky – oboje pro skutečné i teoretické hodnoty.  

Pozn. V grafu na obr. 4.4 byly z důvodu splývající mříţky s jedním z bodů vyneseny 

skutečné hodnoty topného příkonu tučněji. 

Koeficient korelace jednotlivých přímek se pohybuje v rozmezí 0,88 aţ 0,99, při čemţ 

pouze jedna hodnota je niţší neţ 0,9. Jedná se o koeficient korelace u přímky, která 

prokládá body skutečného topného výkonu při teplotě výstupní vody 50 °C – při 

pohledu na obr. 4.6 je zde skutečně patrný větší rozptyl hodnot. 

Z toho důvodu, ţe rozsahy na vodorovné ose (teplota vstupního vzduchu) se 

u jednotlivých grafů liší, jsou pro lepší představu o sklonu přímek shrnuty jejich 

směrnice v tab. 4.3. 

Tab. 4.3 Směrnice regresních přímek u jednotlivých veličin ve všech grafech kapitoly 

4.4 

Obr. 4.1                                 
pro teplotu výstupní vody 45 °C 

COPreal 

COPth 

0,0872 

0,0832 

Obr. 4.2                                 
pro teplotu výstupní vody 47,5 °C 

COPreal 

COPth 

0,0726 

0,0577 

Obr. 4.3                                 
pro teplotu výstupní vody 50 °C 

COPreal 

COPth 

0,0508 

0,0485 

Obr. 4.4  ̇                  ̇               
pro teplotu výstupní vody 45 °C 

 ̇       

 ̇     

0,8827 

0,8770 

Obr. 4.5  ̇                  ̇               
pro teplotu výstupní vody 47,5 °C 

 ̇       

 ̇     

0,6495 

0,6016 

Obr. 4.6  ̇                  ̇               
pro teplotu výstupní vody 50 °C 

 ̇       

 ̇     

0,6480 

0,6273 

Diskuze výsledků 

V první části je na místě zhodnotit některé aspekty metodiky a obecně kvalitu výstupů. 

Sem spadá i způsob proloţení vynesených bodů. Při pohledu na obr. 3.2 a obr. 3.3 je 

zřejmé, ţe v analyzovaném rozsahu teplot asi 1–13 °C není průběh ani jedné ze 

závislostí lineární, ale mění svůj charakter (zleva doprava) z konvexního na konkávní 

a zpět. Pro tento matematicky netriviální průběh lze s vědomím vzniku chyb pouţít 

lineární regresi, a to z důvodu jednoduchosti a vzhledem k omezenému počtu 

dostupných bodů.  

S ohledem na poměrně vysoké hodnoty korelačních koeficientů (vyjma jedné regresní 

přímky vţdy vyšší neţ 0,9) se tento ústupek jeví jako korektní. Důvodem samotné 

regrese není matematický popis celkového chování vybraného tepelného čerpadla, ale 

spíše vizualizace závislostí v úzkém rozsahu teplot vstupního vzduchu. Z tohoto důvodu 

v této práci úplné rovnice přímek nejsou uvedeny. 
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Nejprve jsou diskutovány zejména sklony přímek, jejichţ směrnice jsou uvedeny v  

tab. 4.3. Obecně platí, ţe sklony přímek teoretických a skutečných hodnot jsou si 

poměrně blízké. Nejvíce se liší u teploty výstupní vody 47,5 °C, a to zejména 

u závislosti COP na teplotě vstupního vzduchu (obr. 4.2). Lze se domnívat, ţe toto 

můţe být způsobeno širším rozsahem teplot vstupního vzduchu, kdy nejniţší teplota je 

1,92 °C. Přestoţe pomocí veličiny RV1 nebyl detekován reţim odtávání, nelze vyloučit, 

ţe při této i mírně vyšších teplotách vznikala námraza na výparníku. Dopadem jsou 

niţší skutečné hodnoty COP v levé části grafu, při čemţ pravá část zůstává neovlivněna. 

To znamená větší sklon přímky skutečných hodnot oproti přímce teoretických hodnot. 

Pro teploty výstupní vody 45 °C (obr. 4.1) a 50 °C (obr. 4.3) tento trend patrný není. 

Při srovnání sklonu mezi jednotlivými teplotami výstupní vody lze většinou 

vypozorovat shodu s obr. 3.2 a obr. 3.3. Platí tedy, ţe pro vyšší teplotu výstupní vody je 

směrnice přímky menší a naopak. To lze interpretovat tak, ţe pro vyšší teplotu vody 

jsou topný výkon a COP méně výrazně ovlivněny teplotou vstupního vzduchu. Neshoda 

panuje pouze u teoretického topného výkonu pro teploty výstupní vody 47,5 °C (obr. 

4.5) a 50 °C (obr. 4.6), kde naopak přímka roste strměji pro vyšší z teplot. U skutečných 

hodnot téţe veličiny a pro tytéţ teploty jsou pak hodnoty srovnatelné, coţ je také 

v mírném rozporu s prvním výrokem tohoto odstavce. 

Regresní přímky pro teplotu výstupní vody 45 °C nelze povaţovat za rovnocenné ke 

zbylým dvěma výstupním teplotám, a to s ohledem na menší počet analyzovaných 

intervalů a uţší rozsah teplot. Jednotlivé hodnoty topného výkonu a COP jsou však 

důvěryhodné. 

Pro srovnání parametrů výkonu a účinnosti v závislosti na teplotě výstupní vody byla 

zvolena teplota vstupního vzduchu 9 °C, protoţe splňuje podmínku, ţe spadá do 

rozsahu všech šesti grafů. Při této teplotě vzduchu činí skutečné COP asi 2,85 při 

teplotě výstupní vody 45 °C, dále 2,65 při 47,5 °C a 2,4 při 50 °C. Skutečné topné 

výkony pro tutéţ posloupnost teplot výstupní vody jsou 29 kW, 27,5 kW a 26 kW.  

Pokud se týká shody skutečných a teoretických hodnot, platí, ţe topné výkony obecně 

vykazují větší míru této shody neţ COP. Toto lze vysvětlit nepřesností ve volených 

parametrech v kap. 4.2.2 – topný výkon touto chybou zatíţen není, avšak příkon, který 

se promítá do COP, ano. Jak jiţ bylo zmíněno ve výše uvedené kapitole, bylo by 

vhodné tyto volené parametry v budoucnu experimentálně ověřit. 

Ve všech případech platí, ţe hodnoty skutečné jsou niţší neţ hodnoty teoretické. 

Z hlediska rozdílu skutečných a teoretických hodnot platí, ţe s rostoucí teplotou 

výstupní vody rostou i tyto rozdíly – pro teploty výstupní vody 45 °C, 47,5 °C a 50 °C 

činí rozdíly u topných výkonů 0,2 kW, 1,8 kW a 3,5 kW a u COP 0,1; 0,25 a 0,4. Je 

vhodné dodat, ţe tyto rozdíly jsou opět vzaty pro teplotu vstupního vzduchu 9 °C.  

Moţným zdůvodněním, proč jsou rozdíly větší pro vyšší teplotu topné vody, je horší 

schopnost tepelného čerpadla předávat teplo vodě. Tomuto nasvědčuje fakt, ţe 

teoretické hodnoty topného výkonu jsou pro 47,5 °C a 50 °C prakticky totoţné, tedy 

kondenzační a vypařovací teplota, které jsou vstupem do teoretického výpočtu, se 

nemohou příliš lišit. Při vyšší teplotě výstupní teplé vody bude vyšší i teplota vratné 

vody. Logicky pak pro totoţnou kondenzační teplotu je horší prostup tepla 

kondenzátorem do vody o vyšší teplotě. 
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Obecně lze říci, ţe reálnému COP přitěţuje pouţití akumulačního zásobníku (pozice 4 

v P1), kdy po jeho nabití jsou tepelná čerpadla nucena ohřívat teplejší vratnou vodu. 

Hodnoty pro teplotu výstupní vody 45 °C tedy typicky odpovídají studenějšímu 

topnému systému, naopak teploty výstupní vody 50 °C (tedy na úrovni ţádané teploty) 

nahřátému topnému systému. 

Tímto lze zdůvodnit i fakt, ţe hodnoty COP v této kapitole jsou obecně vyšší neţ 

hodnoty průměrného COP prezentované v tab. 4.2. Při chodu více TČ kaskády totiţ 

dochází vlivem významně většího topného výkonu ke skoku teploty výstupní vody přes 

50 °C za současných vysokých teplot vratné vody. To se pochopitelně projevuje horšími 

výkonovými parametry i COP. Kupříkladu v období 8. 4. 2016 aţ 30. 4. 2016 činí 

maximální teplota výstupní vody 59,9 °C a maximální teplota vratné vody 49,9 °C. 

Oprávněně lze tedy hovořit o práci TČ na limitu jejich provozních podmínek, kdy 

výrobce hovoří v katalogu [24] o provozním rozsahu teplot na straně vody 20 aţ 55 °C. 

Dalším z důvodů, proč TČ1 dosahuje vyšších hodnot COP neţ kaskáda jako celek, je 

částečné nasávání vzduchu z prostoru výměníkové stanice CZT. Tato moţnost však 

vzhledem k nízkým teplotám vstupního vzduchu v analyzovaných intervalech 

(nekoresponduje s teplotami v interiéru běţně přes 30 °C) zjevně není často vyuţívána. 

Problematika vlhkosti vzduchu nakonec z důvodu nedostatku validních dat nebyla 

analyzována. Z přílohy P3 je patrné, ţe pouze několik málo hodnot je z hlediska 

vlhkosti výrazněji nadprůměrných či podprůměrných a nelze u nich průkazně pozorovat 

odlišnost od hodnot průměrných. Proto se i na základě obr. 3.7 předpokládá, ţe vliv 

vlhkosti není zásadní a zůstává moţným předmětem pro budoucí analýzu. 

V dalším výzkumu se jeví jako vhodné i jemnější rozčlenění teplot vstupní vody, které 

při nepříliš velkém celkovém počtu intervalů v této práci nebylo moţné. Další moţné 

předměty zkoumání jsou navrţeny v kapitole 5.2. 
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5 Doporučení provozovateli tepelných čerpadel 

V této kapitole se nachází vybraná doporučení autora práce pro provoz analyzované 

kaskády tepelných čerpadel. Rovněţ jsou doporučeny moţné způsoby budoucí analýzy. 

Tato doporučení jsou zaloţena především na výsledcích analýz prezentovaných 

v kapitolách 4.3 a 4.4, ale také na doprovodných zjištěních ze zpracování dat. 

5.1 Přímá doporučení k provozu 

Doporučení zmíněná v této kapitole jsou technického rázu, coţ znamená, ţe jsou 

zaloţena na pozorovaných skutečnostech, bez uvedení do širšího ekonomického 

kontextu. 

Nejzásadnější doporučení se týká ţádané teploty výstupní vody. Jak je představeno 

v kap. 4.3, za vyšších teplot výstupní vody výrazně klesají skutečné topné výkony 

a COP. Tyto skutečné hodnoty se za daných podmínek rovněţ výrazněji odlišují od 

teoretických hodnot. Z tohoto důvodu lze doporučit sníţení ţádané teploty na 45 °C, při 

čemţ domnívaný nárůst COP činí asi 15–20 % a domnívaný nárůst topného výkonu asi 

8–12 %. 

Dalším doporučením je častější vyuţívání tepelných čerpadel samostatně, a to z důvodu 

prudkého nárůstu teploty výstupní i vratné vody v případě pouţití více TČ kaskády. 

V nejvíce analyzovaném období, tedy od 8. 4. 2016 do 30. 4. 2016, je součet celkových 

provozních hodin jednotlivých čerpadel ku celkovým hodinám období asi 54,8 %. Lze 

se tedy domnívat, ţe vytíţenost není taková, aby byl nutný častý chod více tepelných 

čerpadel. O nadbytku topné kapacity svědčí i fakt, ţe při konečném stavu 

v analyzovaném období (15. 5. 2016 24:00) byla pozorována diference mezi 

vyrobenými teply EDN50 a EDN40 činící 17,8% celkového vyrobeného tepla. Se 

zanedbáním ztrát tento podíl vypovídá o mnoţství tepla, které bylo vyuţito pro ohřev 

topné vody, tedy značí, jaká část tepla byla vyrobena nad rámec potřeby TUV. 

K provozním hodinám je nutné dodat, ţe v průběhu měsíce dubna bylo pozorováno, ţe 

TČ2 nebylo aţ do předposledního dne měsíce vůbec v provozu. V měsíci květnu jiţ 

byla tato jednotka vytíţena normálně, je tedy pravděpodobné, ţe se jedná o důsledek 

práce vnitřního algoritmu kaskády, který řídí počet provozních hodin. Přesto je 

doporučeno tento aspekt ověřit. 

Dalším pozorovaným jevem je nastavení ţádané teploty treqDHW1 na okruhu DSH u TČ1 

ve výši 42 °C, coţ je vzhledem k určení DSH pro vysokoteplotní aplikace nízká 

hodnota. U ostatních tepelných čerpadel, která však po celou dobu vykazují u veličiny 

DHW (aktivní ohřev okruhu DSH) hodnotu 0, tyto ţádané teploty činí postupně 40 °C, 

−999 °C a −999 °C. Hodnoty u TČ3 a TČ4 jsou zcela mimo fyzikální realizovatelnost, 

zjevně se tedy jedná o chybu. Nebylo blíţe zkoumáno, zda je skutečně aktivní DSH 

pouze u TČ1. Dá se však říci, ţe podíl DSH na mnoţství vyrobeného tepla patrný z tab. 

4.2 není zásadně nízký, proto nelze vyloučit, ţe výše uvedené hodnoty ţádaných teplot 

treqDHWi a signalizace chodu DHWi nejsou skutečnými hodnotami. Toto je důrazně 

doporučeno prověřit. 
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5.2 Doporučení způsobu další analýzy 

Je zřejmé, ţe pro provozovatele ekonomicky nejvýhodnější způsob provozu nelze 

doporučit pouze na základě znalosti COP a topných výkonů v závislosti na pracovních 

teplotách. Pod určitou hranicí COP totiţ nemusí být provoz kaskády profitabilní oproti 

vyuţití CZT, a to je nutné ve skutečném provozu zohlednit. 

Pro komplexnější doporučení jsou nutné znalosti: 

- Ceny elektrické energie v daném objektu, 

- ceny jednotky tepla dodané akciovou společností Teplárny Brno, 

- hodnoty COP v celém běţném rozsahu teploty vstupního vzduchu. 

Moţným výsledkem je pak kritická teplota venkovního vzduchu, pod kterou je 

výhodnější provoz kaskády zastavit. Naopak platí, ţe nad touto hranicí je výhodné 

kaskádu co nejvíce vytíţit. I z tohoto důvodu nelze povaţovat doporučení týkající se 

provozních hodin (kap. 5.1) za vţdy platná. 

Jedním z dalších moţných předmětů analýzy jsou ventilátorové jednotky ve 

výparnících. Vzhledem k tomu, ţe vzduchotechnika na toto navázaná je poměrně 

rozsáhlá a v případě sání i výtlaku ústí do venkovního prostředí ve výše poloţeném 

místě, neţ kde se nachází výparníkové skříně, nelze vyloučit negativní vliv na výkonové 

parametry a hodnoty COP. Přímým dotazem bylo od společnosti Master Therm zjištěno, 

ţe otáčky ventilátorových jednotek je moţné regulovat. Proto je prostor pro budoucí 

studii závislosti účinnosti kaskády na otáčkách tohoto elementu. 

S tímto souvisí i několikrát v práci zmíněná nutnost experimentálního ověření příkonu 

ventilátorů resp. oběhových čerpadel. Zde je vhodné hledat kompromis mezi nízkým 

příkonem a dostatečným přívodem tepla ze vzduchu ve výparníku resp. odvodem tepla 

do výstupní vody v kondenzátoru. 

Zajímavou budoucí úlohou je také srovnání provozních parametrů dvou TČ s délkami 

chladivového potrubí přibliţně 7 m se dvěma TČ s délkami chladivového potrubí 17 m. 

V případě zjištění výrazných rozdílu by bylo správné zváţit přednostní provoz TČ 

pracujících s vyšší účinností a topným výkonem.  

Pokud se týká ţádané teploty vody, je na místě zkoumat závislost teploty na výstupu 

z vodovodní baterie na teplotě ţádané v topném systému. Na trase k vodovodní baterii 

se nachází potrubí o nespecifikované délce, dále akumulační zásobník a průtokové 

ohřívače, mj. tedy dochází k vícenásobnému přestupu tepla. Nelze proto s naprostou 

určitostí vyloučit, ţe při ţádané teplotě 45 °C by byla výsledná teplota na výtoku 

nedostatečná. Toto je vhodné experimentálně ověřit a ţádanou teplotu přizpůsobit 

výsledkům. 
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Závěr 

Hlavním tématem této bakalářské práce je analýza účinnosti kaskády tepelných čerpadel 

(TČ). V rámci tohoto tématu jsou formulovány čtyři dílčí cíle. Prvním cílem je tvorba 

přehledu vlivů ovlivňujících účinnost TČ vzduch-voda. Dalším je sběr dat z reálného 

zdroje a  následné vyhodnocení účinnosti (COP) tepelných čerpadel v závislosti na 

provozních podmínkách. Posledním cílem je doporučení vhodného způsobu provozu. 

Po úvodní rešeršní části byla představena případová studie – toto představení sestává 

z podrobného popisu zkoumaných tepelných čerpadel, dále úplného přehledu pouţité 

měřicí techniky a nakonec výpisu nejdůleţitějších výstupních veličin z měření, zároveň 

mající význam seznamu symbolů a jednotek.  

Poté byla provedena formulace stěţejních vlivů majících vliv na Coefficent of 

performance (COP) tepelných čerpadel vzduch-voda – jmenovitě byly vybrány tepelné 

ztráty, tlakové ztráty, pracovní teploty, vlhkost vzduchu a vliv pomocných zařízení. 

Tato část se jiţ do jisté míry zaměřovala na vlivy specifické pro případovou studii. 

Stěţejní část práce spočívala v analýze sesbíraných dat z reálného zdroje. Ta se skládala 

jednak z vyhodnocení průměrného COP za období od 17. 2. 2016 do 15. 5. 2016, jednak 

z analýzy skutečných a teoretických hodnot COP a topného výkonu v závislosti na 

teplotách vstupního vzduchu a výstupní vody. 

Před samotným zpracováním dat byla vytvořena metodika. Její nejdůleţitější část 

vznikla pro potřeby druhé části analýzy. Jednalo se o  výpočtový algoritmus pro 

kvantifikaci teoretických hodnot COP a topného výkonu. Výstupem z tohoto aparátu 

byly poţadované veličiny, vstupem pak kondenzační a vypařovací tlak, které byly 

k dispozici díky integraci signálů z řídicího systému kaskády tepelných čerpadel.  

Vyhodnocené průměrné COP se ve výše uvedeném období pohybovalo v rozsahu  

1,96–2,38. S ohledem na průměrné měsíční teploty v měsících únoru, březnu a dubnu, 

které ve všech třech případech byly nadprůměrně vysoké, lze hovořit o neočekávaně 

nízké účinnosti kaskády tepelných čerpadel. Mezi daty 20. 3. 2016 a 15. 5. 2016 byl 

dále analyzován podíl kaskády TČ na pokrytí celkové spotřeby tepla objektu. Ten činil 

přibliţně 11,3% z 544,4 GJ, coţ je součet produkce kaskády a dodávky tepla z CZT. 

Obsáhlejší diskuze této části výsledků zahrnující úvahy nad důvody tohoto stavu je 

k dispozici v kap. 4.3.3. 

V další části bylo provedenou vyhodnocení závislostí COP a topného výkonu na 

teplotách vstupního vzduchu při teplotách výstupní vody 45 °C, 47,5 °C a 50 °C. Pro 

tyto účely zkoumáno celkem 36 kratších intervalů samostatného chodu vybraného 

tepelného čerpadla, z nichţ 34 bylo pouţito pro vytvoření stěţejních grafů této práce. 

Pro srovnání teplot výstupní vody mezi sebou byla zvolena teplota vstupního vzduchu 

9 °C. Za této podmínky byly skutečné hodnoty COP přibliţně 2,85 pro teplotu výstupní 

vody 45 °C a přibliţně 2,4 při teplotě výstupní vody 50 °C. Skutečné topné výkony 

leţely v rozmezí 26–29 kW, stejně jako v předchozím případě nejvyšší hodnota 

odpovídá nejniţší teplotě výstupní vody a naopak. Z hlediska rozdílu skutečných 

a teoretických hodnot platilo, ţe s rostoucí teplotou výstupní vody rostou i tyto rozdíly. 

Obecně byly větší rozdíly mezi skutečnými a teoretickými hodnotami zaznamenány 

u COP neţ u topného výkonu. Větší mnoţství získaných hodnot a diskuze příčin 

výsledků se nachází v kap. 4.4. 
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V poslední části práce bylo provozovateli kaskády TČ poskytnuto několik doporučení 

k docílení hospodárnějšího provozu. Ta jsou zaloţena na poznatcích z praktické části 

práce. Nejdůleţitějšími z těchto doporučení bylo sníţení ţádané teploty vody 

a vyhýbání se provozu s nadbytečně vysokým topným výkonem, který nastává při 

chodu více tepelných čerpadel kaskády najednou. Rovněţ bylo doporučeno ověřit 

několik nesrovnalostí týkající se provozu kaskády, konkrétně velmi malé vytíţení 

jednoho z tepelných čerpadel a nízkou ţádanou teplotu okruhu desuperheateru (DSH).  

Nad rámec cílů práce byl rovněţ proveden nástin dalších moţných předmětů zkoumání. 

Při tomto návrhu budoucí analýzy byly naznačeny moţné cesty vedoucí ke zvýšení 

profitability provozu za současného zachování funkčních poţadavků. Závěrem lze tedy 

konstatovat, ţe celá tato práce je prvním krokem v otázce optimalizace provozu kaskády 

a je vhodné pokračovat ve výzkumu. 
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Příloha 3 

Teplota výstupní vody            : 

Označení 

intervalu 
tvzd [°C] tvod [°C] RHvzd [%] COPreal [-] COPth [-]  ̇H,real [kW]  ̇H,th [kW] 

13.4. 12,25 45,51 71,8 3,12 3,25 31,45 32,13 

14.4. (1) 10,41 45,16 79,3 3,01 3,09 29,94 30,06 

14.4. (2) 10,83 45,92 70,3 2,96 3,09 30,00 30,53 

2.5. (1) 8,98 46,22 82,9 2,89 2,96 29,45 29,48 

12.5. 12,62 46,07 89,6 3,24 3,25 32,91 32,50 

19.4. (3) 9,01 44,62 59,6 3,08 3,02 29,58 28,92 

Teplota výstupní vody              : 

Označení 

intervalu 
tvzd [°C] tvod [°C] RHvzd [%] COPreal [-] COPth [-]  ̇H,real [kW]  ̇H,th [kW] 

11.4. (2) 7,81 47,72 76,8 2,45 2,80 25,28 28,39 

12.4. 9,08 46,63 80,6 2,73 2,96 28,40 29,38 

15.4. (1) 5,48 46,67 80,6 2,51 2,78 25,59 27,48 

18.4. 7,11 46,36 78,4 2,59 2,87 26,75 28,30 

19.4. (2) 7,02 46,84 77,0 2,56 2,83 26,57 28,19 

20.4. (1) 5,97 46,75 67,7 2,52 2,77 26,06 27,41 

20.4. (2) 10,32 47,11 49,8 2,70 2,98 28,52 29,94 

21.4. 7,07 47,22 65,5 2,45 2,79 25,57 27,94 

22.4. 7,27 47,43 69,4 2,49 2,80 26,52 28,15 

25.4. 5,66 46,70 64,2 2,51 2,75 25,84 27,19 

26.4. (1) 5,17 47,45 69,9 2,41 2,72 25,34 27,20 

26.4. (2) 5,81 47,08 80,6 2,47 2,77 25,92 27,65 

27.4. (3) 5,53 47,64 79,8 2,39 2,74 25,33 27,51 

27.4. (4) 5,30 47,74 78,4 2,35 2,71 25,12 27,26 

27.4. (6) 3,14 47,65 73,3 2,19 2,57 23,39 25,69 

28.4. (2) 7,24 46,58 55,2 2,68 2,85 27,09 28,29 

29.4. (2) 1,92 47,65 78,1 2,15 2,56 23,02 25,45 

2.5. (2) 10,47 46,44 80,7 2,83 3,10 28,42 31,08 

11.4. (1) 7,68 48,67 76,7 2,29 2,76 23,75 28,37 

Pozn. Červené hodnoty v obou tabulkách značí do výsledných grafů nezanesené odlehlé hodnoty. 

Ty byly vyřazeny na základě subjektivního posudku, objektivně lze však konstatovat, ţe jedna 

i druhá jsou nesourodé s ostatními z hlediska teploty výstupní vody. 

  



 

 

Teplota výstupní vody            : 

Označení 

intervalu 
tvzd [°C] tvod [°C] RHvzd [%] COPreal [-] COPth [-]  ̇H,real [kW]  ̇H,th [kW] 

15.4. (2) 8,89 49,35 78,0 2,40 2,82 26,80 29,33 

15.4. (3) 8,84 50,36 79,1 2,42 2,79 26,83 29,43 

15.4. (4) 9,90 50,05 71,4 2,36 2,83 26,10 29,92 

19.4. (1) 6,38 49,22 76,5 2,25 2,66 23,46 27,58 

20.4. (3) 5,85 48,80 68,4 2,23 2,65 23,14 27,23 

27.4. (1) 5,78 49,62 79,2 2,22 2,62 23,08 27,32 

27.4. (2) 5,39 48,77 81,1 2,25 2,68 24,43 27,48 

27.4. (5) 5,50 49,02 77,8 2,24 2,66 24,13 27,35 

28.4. (1) 6,87 49,24 68,8 2,26 2,70 24,74 27,91 

29.4. (1) 3,53 49,56 75,7 2,07 2,54 23,25 26,20 

6.5. 9,46 49,35 85,0 2,44 2,88 26,34 30,10 

 


