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Abstrakt 

Cílem práce je seznámení se základními vlastnostmi absorpčních tepelných čerpadel a jejich 

rostoucí významností na trhu. 

V první části práce je provedena rešerše pro objasnění skutečností spojených s čerpadly. 

Úvodem jsou popsány základní informace v okruhu teplárenství a jejich základní spojitosti 

s našimi systémy. Dále je provedena stručná analýza změn ceny elektřiny a tepla v posledních 

deseti letech. Hlavním úsekem teoretické části je pak popis využívaného absorpčního systému. 

Druhá část práce se zabývá samotným výpočtem absorpčního systému. Nejdříve je 

počítána interní a externí část zařízení dle zadaných parametrů firmy GE Power s.r.o. Po tomto 

kroku jsou provedeny parametrické studie na základě změn klíčových parametrů původního 

zařízení pro názornou ukázku chování absorpčního tepelného čerpadla. Závěrem práce je 

provedena integrace jednotky do teplárenského cyklu pro varianty s využitím kondenzátoru 

spalin a s využitím chladící vody z kondenzátoru turbíny.  

Klíčová slova 

Absorpční tepelné čerpadlo, absorpce, kondenzace spalin, energetická účinnost, teplárenství, 

teplo, turbína, kondenzace, čerpadlo, chlazení, energie, výkon, teplota, tlak, průtok, COP, 

výměník 

 

 

 

 

 

Abstract  

Main goal of this work is familiarization with basic features of absorption heat pumps and it’s 

growing importance on the market. 

In the first part of the work there is a research for clarifying facts associated with such 

pumps. In the introduction there are descriptions of basic information from the field of heating 

industry and its connections to our systems. Next there is a brief analysis of price changes 

in electricity and heat in the last five years. Main part of the analytical section is a description 

of the used absorption system. 

Second part of the work is focused on the calculation of the absorption system itself. First 

there is calculated internal and external part of the device according to the parameters from 

GE Power s.r.o. After this step there are parametric studies based on changes of key parameters 

of the default device for a demonstration of the behavior of a heating pump. In the end of the 

work there is a integration of the unit into the heating cycle for variations including flue gas 

condenser and using a cooling water from the turbine condenser. 

Key words 

Absorption heat pump, absorption, flue gas condensation, energy efficiency, heat industry, heat, 

turbine, condensation, pump, cooling, energy, performance, temperature, pressure, mass flow, 

coefficient of performance, exchanger 



   

 
 

 

 

 

 

 



VUT v Brně Využití absorpčních systémů 

v teplárenství 

Bc. David Vidlák 

FSI, EÚ 2018 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

VIDLÁK, D. Využití absorpčních systémů v teplárenství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta strojního inženýrství, 2018. 71 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.



  

 
 

 

 

 

 

 



VUT v Brně Využití absorpčních systémů 

v teplárenství 

Bc. David Vidlák 

FSI, EÚ 2018 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil  

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů). 

 

V Brně dne 25. května 2018      …………………………….



   

 
 

 

 

 



VUT v Brně Využití absorpčních systémů 

v teplárenství 

Bc. David Vidlák 

FSI, EÚ 2018 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Své poděkování bych rád věnoval doc. Ing. Jiřímu Pospíšilovi, Ph.D. za vedení a veškerou 

pomoc při zpracování mé diplomové práce. Dále bych chtěl poděkovat panu Ing. Tomáši 

Cahovi za poskytnutí podkladů a cenných rad při vypracování této práce. 



   

 
 

 

 



VUT v Brně Využití absorpčních systémů 

v teplárenství 

Bc. David Vidlák 

FSI, EÚ 2018 

   

13 

 

Obsah 

1. Úvod .................................................................................................................................. 15 

2. Vývoj ceny elektřiny a tepla za posledních 10 let ......................................................... 17 

2.1 Cena elektřiny ......................................................................................................................... 17 

2.2 Cena tepla ............................................................................................................................... 18 

2.3 Rozdíl mezi absorpčním a kompresorovým tepelným čerpadlem .......................................... 20 

3. Teplárenství ..................................................................................................................... 22 

3.1 Systém centrálního zásobování teplem ................................................................................... 22 

3.2 Modul teplárenské výroby elektřiny ....................................................................................... 23 

3.3 Výhřevnost a spalné teplo ....................................................................................................... 23 

3.4 Souhrnná potřeba tepla ........................................................................................................... 24 

4. Fyzikální princip tepelného čerpadla ............................................................................ 26 

4.1 Carnotův cyklus pro generování elektrické energie ................................................................ 26 

4.2 Carnotův cyklus pro čerpání tepla .......................................................................................... 26 

4.3 Součinitel COP ....................................................................................................................... 27 

4.4 Absorpční tepelné čerpadlo typu I .......................................................................................... 28 

4.5 Absorpční tepelné čerpadlo typu II ......................................................................................... 29 

5. Absorpční oběhy .............................................................................................................. 30 

5.1 Historie absorpčních technologií ............................................................................................ 30 

5.2 Princip oběhu .......................................................................................................................... 30 

5.3 Hlavní části absorpčního systému ........................................................................................... 32 

5.3.1 Absorbér ......................................................................................................................... 32 

5.3.2 SHX ................................................................................................................................ 32 

5.3.3 Podchlazovač .................................................................................................................. 33 

5.3.4 Generátory (vařáky, vypuzovače) .................................................................................. 33 

5.3.5 Deflegmátory .................................................................................................................. 33 

5.4 Provedení čpavek/voda ........................................................................................................... 33 

5.5 Provedení voda/LiBr ............................................................................................................... 33 

5.5.1 Krystalizace a absorpční požadavky .............................................................................. 34 

5.6 Údržba a očekáváná životnost systému .................................................................................. 35 

5.7 Dühringův diagram ................................................................................................................. 36 

6. Aplikace absorpčních tepelných čerpadel v teplárenství............................................. 37 

6.1 Centrální zásobování chladem ................................................................................................ 37 

6.2 Chlazení spalovacího vzduchu plynové turbíny ..................................................................... 37 

6.3 Solární absorpční chlazení ...................................................................................................... 38 

6.4 Odsolování mořské vody ........................................................................................................ 38 

7. Výpočet absorpčního tepelného čerpadla ..................................................................... 39 

7.1 Parametrická studie založená na změně teploty vratné vody při konstantním ∆t mezi 

výparníkem a kondenzátorem ................................................................................................. 47 

7.2 Parametrická studie založená na změně ∆t (rozdílová teplota mezi výstupy výparníku 

a kondenzátoru) a teplotě vratné vody .................................................................................... 51 

8. Integrace absorpčního tepelného čerpadla do teplárenského cyklu ........................... 54 

8.1 Teplárenský cyklus s parní turbínou ....................................................................................... 54 



VUT v Brně Využití absorpčních systémů 

v teplárenství 

Bc. David Vidlák 

FSI, EÚ 2018 

   

14 

 

8.2 Integrace absorpčního tepelného čerpadla do uvažovaného teplárenského cyklu při využití 

kondenzátoru spalin ............................................................................................................... 55 

8.3 Varianta pro využití chladící vody z kondenzátoru turbíny ................................................... 58 

9. Závěr ................................................................................................................................. 62 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ....................................................................................... 64 

SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ ................................................................................... 66 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................................ 68 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................................. 69 

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................. 70 



VUT v Brně Využití absorpčních systémů 

v teplárenství 

Bc. David Vidlák 

FSI, EÚ 2018 

  

 15  

 

1. Úvod 

Tepelná čerpadla se řadí do skupiny zařízení, která transformují tepelnou energii o nízkém 

potenciálu na energii o vyšším potenciálu za využití hnacího média (elektřina, teplo). Tato 

zařízení se v současné době jeví jako velice ekologická. Díky tomu jsou žádaná, nejen 

v průmyslových provozech, ale i v našich domácnostech. Pro pohon tepelných čerpadel lze 

využít různých zdrojů energie, nicméně nejpoužívanější je v současnosti elektrická energie, 

nízkotlaká pára, nebo horká voda.  

Celosvětovým trendem je postupné snižování emisí skleníkových plynů a škodlivých 

látek odcházejících do ovzduší. Tato iniciativa je důsledkem jednání a podpisu bilaterální 

dohody s názvem COP21, která byla signována naprostou většinou světových národů roku 2015 

v Paříži. Cílem této dohody je kontinuální snižování produkce CO2 tak, aby nedošlo k oteplení 

planety vyššímu než o 2 °C do roku 2050. Tento ambiciózní cíl je možné splnit pouze 

postupným útlumem produkce elektrické energie v konvenčních zdrojích energie využívajících 

jako primární palivo fosilní zdroje jako černé či hnědé uhlí, dále dopravou, účinností budov atd. 

Současně probíhá hmatatelný útlum provozu jaderných elektráren, což je způsobené zvýšenými 

požadavky na bezpečnost zařízení po havárii JE Fukušima. Investice do jádra se z důvodu 

výrazných průtahů výstavby nových bloků a průběžného zvyšování investičních nákladů jeví 

jako velmi riziková a bez garantovaných výkupních cen elektřiny je nepravděpodobné, že se 

nové bloky v Evropě budou stavět. Například Německo uzavřelo za poslední tři roky jaderné 

elektrárny o souhrnném výkonu cca 8 GW. Stejným směrem se nyní vydává i Francie, která je 

považována za jadernou velmoc a její ekonomika je na tomto zdroji krajně závislá. Z výše 

uvedených důvodů je vhodné uvažovat o energetické účinnosti jako o jednom ze základních 

nástrojů vedoucí ke snížení produkce skleníkových plynů a splnění cílů definovaných COP21. 

[1], [27] 

V rámci této diplomové práce je podrobně rozebrána integrace absorpčních tepelných 

čerpadel do teplárenského systému za účelem zvýšení efektivity výroby energie. Účinnost 

teplárenského systému negativně ovlivňují ztráty, z nichž největší podíl má komínová ztráta. 

Zde pracujeme s jednoduchým příměrem – čím nižší teplota spalin, tím vyšší účinnost přeměny 

energie v palivu. V teplárenství disponujeme s médii o relativně nízkém potenciálu (topná 

voda), které ovšem „dohání“ svoji kapacitu velkými průtoky. Pro efektivní snižování teploty 

spalin je třeba médium, které má nízkou teplotu a vysoký průtok, což soustavy centrálního 

zásobování teplem velmi dobře splňují. Proto je soustava CZT hojně využívána jako chladící 

médium protitlakých turbín, kdy odpadní teplo po výrobě elektrické energie ohřívá vratnou 

vodu CZT pro spotřebitele.  

 Integrace absorpčního tepelného čerpadla je v zásadě možná dvěma hlavními způsoby. 

Prvoplánové využití je chlazení parního kondenzátoru za parní turbínou pomocí tepelného 

čerpadla namísto standardní chladící věže. TČ může v systému působit i jako doplněk 

k hlavnímu zdroji chladu (chladící věž, suché chlazení, vzduchová kondenzace atp.). Problém 

však nastává ve chvíli, kdy máme k dispozici odběrovou kondenzační turbínu, která je 

dimenzovaná na výstupní teplotu páry cca 35 °C. Logicky tedy potřebujeme chladící vodu 

o nižší teplotě než je teplota vstupní páry. Tato chladící voda je však těžko využitelná pro 

soustavu CZT, neboť její teplota je nižší než teplota vratné vody a nedochází tedy k přenosu 

tepla. Zde přichází na řadu tepelné čerpadlo, které zajistí tzv. „temperature lift“ a za pomocí 

hnacího média je schopno zvýšit kvalitu chladící vody na úroveň, která je využitelná pro 

soustavu CZT. Tímto opatřením zajistíme zvýšení účinnosti využití energie v palivu, neboť 

odpařená chladící voda z chladicích věží se místo zmaření do atmosféry využije zpět v procesu.   
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Druhým způsobem integrace absorpčního tepelného čerpadla je využití tohoto sytému 

jako „prostředníka“, jež nám generuje relativně chladnou vodu, kterou potřebujeme jako 

chladící médium spalin v kondenzátoru. Kondenzátor spalin je z principu schopen prakticky 

eliminovat komínovou ztrátu a výrazně tak zvýšit celkovou účinnost bloku. Toto zařízení 

pracuje efektivně při teplotách spalin pod rosným bodem vodních par ve spalinách. Pro 18 % 

obj. vody ve spalinách je rosný bod na úrovni 58 °C a pro přenos tepla je nutné médium 

o výrazně nižší teplotě, které je generováno tepelným čerpadlem.  

Na rozdíl od absorpčních chladičů v tepelném čerpadle nepotřebujeme „odchladit“ 

přebytečnou energii, nýbrž tato energie je zcela využita v soustavě CZT. Hnací médium (pára) 

tudíž není zmařeno, ale využije se společně s chladící vodou z kondenzátoru pro ohřev vratné 

vody. Integrace absorpčních tepelných čerpadel do teplárenského cyklu se jeví jako relativně 

perspektivní segment zvyšování energetické účinnosti. V následujících kapitolách si 

vysvětlíme základní fyzikální principy absorpce a na konkrétním příkladu provedeme 

parametrickou studii - výpočet tepelného čerpadla v závislosti na měnících se okrajových 

podmínkách. V závěru práce je zhodnocen přínos z hlediska zvýšení účinnosti cyklu a návrh 

dalších oblastí výzkumu.  
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2. Vývoj ceny elektřiny a tepla za posledních 10 let  

Zařazením kapitoly o vývoji cen elektřiny a tepla sledujeme trend pro tyto média s cílem 

vysvětlit hlavní ukazatele pro vhodnost investice do energetické účinnosti. V nedávné minulosti 

byla cena elektřiny několikrát dražší než cena tepla. Postupem času se ceny obou komodit 

začínají vyrovnávat. Základním předpokladem je fakt, že výroba tepla je regulované odvětví, 

které spadá do kompetence ČR a je v čase konstantní (spotřeba kolísá dle okolní teploty). 

Naopak cena elektřiny je dána trhem, který pružně reaguje na vyrovnání dodávky a poptávky 

po elektrické energii, přičemž oba aspekty musí být vždy v rovnováze. Výsledkem může 

například být, že při slunečném a větrném dni, kdy k nám proudí přetoky energie z Německa, 

je cena elektřiny rovna nule, v extrémních případech i záporná. Z tohoto důvodu je pro 

provozovatele obtížné stanovit budoucí obchodní model a strategii případného rozvoje. 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je optimální jak z hlediska účinnosti využití energie 

v palivu, tak i pro plánování výroby a predikci do budoucnosti. Dále je také důležité zmínit, že 

ceny elektřiny a tepla mají tři různé druhy: výrobní cenu, cenu na burze a cenu pro odběratele. 

Cena pro odběratele je z pravidla několikrát vyšší, než je cena výrobní. 

 

Základní převod:   1 [MWh] = 3,6 [GJ] 

2.1 Cena elektřiny 

Cena elektřiny v posledních několika letech klesá. Příčinou poklesu může být vývoj cen na trhu 

sousedních států a podpora výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie ve většině 

států EU, kde náklady na palivo jsou rovny nule. Výrazný vliv má také přebytek výrobních 

kapacit nad spotřebou a propojená elektrizační soustava napříč EU, kde fungují oboustranné 

přetoky energie mezi jednotlivými státy. V neposlední řadě nižším cenám elektřiny přispívají 

energetické úspory a často i teplé počasí.  

Dalším faktorem, který může ovlivňovat ceny elektřiny, je cena uhlí, pokles provozních 

nákladů sítí, nebo také cena za dopravu. Podle dostupných prognóz na internetu je možné 

očekávat zvýšení cen energie okolo roku 2022, které nebude zanedbatelné.  

Cenu elektřiny lze sledovat na online burzách. Pro Českou republiku je takovou 

společností OTE, a.s., která se zaměřuje na sledování cen elektřiny a plynu. Pro zjištění ceny 

elektřiny na burze je třeba rozlišovat cenu ve špičkovém a mimošpičkovém zatížení sítě.  

 

Obr. 2.2:  Průběh prodejní ceny a množství 

el. energie za 24 hodin v roce 2018 [8] 
Obr. 2.1:  Průběh prodejní ceny a množství 

el. energie za 24 hodin v roce 2013 [9] 
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Tab. 2.1: Množství a cena el. energie v jednotlivých stavech během dne v roce 2018 [8] 

Celkové množství 
ČR  Index [EUR/MWh] 

[MWh] 

Base load 65 034,20  Base load 40,31 

Peak load 34 317,20  Peak load 45,07 

Offpeak load 30 717,00  Offpeak load 35,55 

 

Na obrázku 2.2 můžeme sledovat průběh změn ceny a množství elektrické energie na 

trhu. Cenu a množství sledujeme v průběhu celého dne, tedy 24 hodin. Hodnoty jsou 

vztahovány ke dni 14. 2. 2018. V tabulce 2.1 jsou uvedeny parametry Base load (průměrné 

zatížení), Peak load (špičkové zatížení) a Offpeak load (mimošpičkové zatížení). Jednotlivá 

zatížení se vztahují na určitou část dne, tedy průměrné zatížení nabývá intervalu 0:00 až 24:00, 

špičková zatížení 8:00 až 20:00 a mimošpičková zatížení jsou složena ze dvou intervalů 0:00 

až 8:00 a 20:00 až 24:00. Hodnoty množství MWh příslušného denního intervalu v tabulce 2.1 

je stanoveno pro průměrné zatížení (Base load) součtem jednotlivých množství elektrické 

energie v průběhu celého dne. Podobně je také získána hodnota špičkového a mimošpičkového 

zatížení, u kterých počítáme s hodnotami z příslušné části dne. V tabulce 2.1 je dále uvedena 

cena v eurech za MWh, která je získána pro průměrné zatížení (Base load), jako aritmetický 

průměr hodnot v průběhu celého dne. Pro špičkové a mimošpičkové zatížení je postup zase 

obdobný a počítá se z příslušných pracovních hodin. [8] 

Tab. 2.2: Množství a cena el. energie v jednotlivých stavech během dne v roce 2013 [8] 

Celkové množství 
ČR  Index [EUR/MWh] 

[MWh] 

Base load 32 750,50  Base load 46,68 

Peak load 17 524,30  Peak load 52,99 

Offpeak load 15 226,20  Offpeak load 40,37 

 

Obrázek 2.1 představuje průběh množství a cen elektrické energie v roce 2013 stejného 

dne. Pokud se zaměříme na množství elektrické energie v MWh je zřejmé, že od roku 2013 

došlo téměř ke zdvojnásobení této hodnoty na trhu při zachování ceny za MWh. To znamená, 

že v roce 2013 byla cena na burze za 1 MWh téměř dvojnásobná oproti roku 2018.  

Zde je vhodné podotknout, že spotřeba el. energie je poměrně závislá na okolních 

podmínkách – zejména venkovní teplotě. Jako příklad z nedávné doby můžeme zmínit 

skutečnost, že při mrazech v EU, kdy venkovní teplota dosahovala hodnot −15°C byla cena 

el. energie ve Francii cca čtyřikrát vyšší než je běžné (120 €/MWh). To je způsobeno zejména 

faktem, že převážná většina francouzských domů je vytápěna elektrickým kotlem. Závislost 

výkonu, resp. odběru soustavy ve vztahu k okolní teplotě pro Francii je 800 MW/1°C tzn. 

o jeden stupeň nižší venkovní teplota, o 800 MW vyšší spotřeba elektřiny. [7] 

2.2 Cena tepla 

Cena tepelné energie se skládá z proměnných nákladů (náklady na palivo, doplňovací voda, 

el. energie pro výrobu tepla, el. energii pro distribuci tepla a další), a ze stálých nákladů (odpisy 

zařízení, údržba a opravy zařízení, mzdy, odbyt a další). 

V naší republice se cena za teplo liší v závislosti na lokalitě, kde se nacházíme. Pro 

představu jsem zvolil cenu tepelné energie prodávané v Brně. V roce 2013 byla koncová cena 

pro odběratele 580 Kč/GJ a v roce 2018 cena nákladů klesla na 552 Kč/GJ (bez DPH). Brněnská 
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teplárna k výrobě tepla využívá zemní plyn, který má vyšší náklady než například uhlí, ale 

naopak je více šetrný k životnímu prostředí. Zárukou snižování ceny za tepelnou energii je 

vylepšování distribuce tepla a snižování výrobních nákladů. Ke snížení ceny tak přispěla 

výměna parovodů za horkovody (snížení ztrát při distribuci tepla) a s modernizací zařízení roste 

také účinnost výroby tepla – např. akumulace. [11] 

V dnešní době ale dochází k nárůstu ceny zemního plynu. Jeho hodnota stále kolísá a je 

závislá na mnoha faktorech, jako je poptávka, investice, politická situace státu, stupeň ochrany 

životního prostředí a další faktory. Brno v současnosti nedisponuje diverzifikovaným systémem 

CZT, neboť upustilo od záložních zásobníků na LTO (z těchto nádrží jsou nyní akumulátory 

tepla na Červeném Mlýně) a uhelné bloky v Maloměřicích byly rekonstruovány na spalování 

zemního plynu. Existuje zde několik záložních mazutových kotelen, nicméně v současnosti je 

Brno plně závislé na dodávce zemního plynu.  

Tab. 2.3: Přehled podílů jednotlivých nákladů na ceně tepla bez DPH [10] 

Palivo 

Náklady 

na 

palivo 

Elektrická 

energie 

Technologická 

voda 

Ostatní 

proměnné 

náklady 

Mzdy a 

zákonné 

pojištění 

Opravy 

a 

údržba 

Odpisy 
Výrobní 

režie 

Správní 

režie 

Ostatní stálé 

náklady 

Zemní 

plyn 
67,60% 3,40% 0,30% 0,20% 4,80% 4,10% 10,30% 3,60% 4,00% 1,70% 

Hnědé 

uhlí 
38,10% 5,70% 1,00% 3,20% 8,50% 9,80% 15,20% 5,60% 8,30% 4,60% 

 

Podíl nákladů v ceně dodávaného tepla z hnědého uhlí (včetně DPH) se pohybuje kolem 

hodnot 41 % pro proměnné náklady, 41 % pro stálé náklady a 18 % tvoří poplatky na daně. 

Podíl nákladu v ceně dodávaného tepla ze zemního plynu je tvořeno 55 % proměnných nákladů, 

30 % stálých nákladů a 15 % poplatků na daně. Na dodávce tepla pro konečné spotřebitele se 

podílí zejména výroba (viz výše) a distribuce – rozvody CZT a jejich údržba. Výroba se na 

celkové ceně tepla podílí přibližně z 40% a v této položce jsou zahrnuty náklady na palivo, 

personální náklady, odpisy zařízení atd. dle tabulky 2.3.  [10], [11] 

Do proměnných nákladů je také nutno zahrnout ceny povolenek CO2. Historicky byl trh 

s povolenkami v podstatě nefunkční (bylo vydáno ohromné množství certifikátů a nebyl 

problém je získat v podstatě zdarma), nicméně EU podniká kroky vedoucí ke zprůhlednění 

obchodování a dá se i říci ke zvýhodnění produkce z OZE. Během posledních měsíců cena 

povolenek stoupla z 6 €/t na současných 14 €/t. Tento náklad se již výrazně promítá do 

celkového hospodaření a zvyšuje tak nejistotu ohledně plánování investic pro provozovatele. 

Upřednostňuje však ekologickou produkci a cílem EU je cena jedné povolenky až 30 €/t. Pro 

teplárny měly být vystavovány povolenky bezplatně výměnou za investice do energetické 

účinnosti a ekologizace.  

Tab. 2.4: Shrnutí cen výrobních nákladů za jednotlivé komodity [7],[9] 

Komodita Rok 2008 Rok 2018 

Cena elektřiny [€/MWh] 90 32‒38 

Cena tepla [€/MWh] 28 30 

Cena povolenky CO2 [€/t] 2,5 14 
 

Pro lepší srovnání jsme volili rozdíl mezi roky 2008 a 2018, aby byla změna v cenách 

více patrná. Cena tepla je tedy téměř neměnná, ale velmi záleží na jednotce, z které čerpáme. 

Každá teplárna má jinou výrobní cenu tepla. V situaci, kdy cena elektřiny a tepla je v podstatě 

stejná, je soustava CZT často tím rozdílovým faktorem, který určuje, zda je zdroj 

z dlouhodobého hlediska profitabilní a udržitelný. V tu chvíli má význam uvažovat o investici 

do energetické účinnosti, zejména celkové z hlediska tepla. Účinnost jako pojem vyjadřuje, 



VUT v Brně Využití absorpčních systémů 

v teplárenství 

Bc. David Vidlák 

FSI, EÚ 2018 

  

 20  

 

kolik vstupního paliva potřebujeme pro výrobu jednotky energie. Jednotka energie zde není 

rozlišena, zda se jedná o elektřinu či teplo (tento poměr je vyjádřen teplárenským modulem). 

Pro teplárenský systém je typický rozdíl mezi letní a zimní spotřebou. Spotřeba tepla v létě je 

cca 10% maximálního zimního výkonu soustavy. Vhodnou integrací tepelného čerpadla lze 

zajistit, že zdroj může být optimalizován pro výrobu el. energie nebo pro výrobu tepla. Tím je 

umožněna zvýšená flexibilita provozovatele upřednostnit vždy tu komoditu, po které je vyšší 

poptávka. Integrace AHP do teplárenského systému je jedna z možností částečného oddělení 

výroby elektřiny od výroby tepla. Pro názorné porovnání mezi výrobou elektřiny a tepla je na 

obr. 2.3 znázorněn graf konverze energie (tepla) o určitém potenciálu na elektřinu. Díky 

srovnání níže budou výhody absorpčních systémů lépe pochopitelné. [9], [25] 

2.3 Rozdíl mezi absorpčním a kompresorovým tepelným čerpadlem 

Graf z obrázku 2.3 nám říká, s jakou účinností jsme schopni provést konverzi tepla na 

elektrickou energii, pokud má naše medium určitý potenciál. Například pokud máme médium 

160 °C, tak vidíme, že účinnost přeměny tepla v elektřinu je kolem 28 %. Tato teplota není 

zvolena náhodně. Jedná se o teplotu nízkotlaké páry používané pro pohon absorpčního 

tepelného čerpadla. 

U kompresorového čerpadla se COP pohybuje kolem 4 a je poháněno elektrickým 

kompresorem. U absorpčního tepelného čerpadla se hodnota COP pohybuje kolem 1,7. Logicky 

je výhodnější zařízení s vyšším COP. Musíme však brát v úvahu fakt, že kompresorové 

čerpadlo odebírá elektrickou energii přímo a absorpční nepřímo (v podobě tepla). Níže je 

uvedena jednoduchá úvaha/porovnání účinnosti jednotlivých systémů.  

Pomocí uvedeného grafu můžeme porovnat dva základní druhy čerpadel. Pokud bychom 

chtěli vyrobit 1 MWh tepelné energie, tak pro uvažované kompresorové čerpadlo s hodnotou 

COP = 4 je potřeba elektrického výkonu cca 250 kW a tepelného výkonu cca 750 kW. Při 

využití absorpčního tepelného čerpadla s hodnotou COP = 1,7 je pak potřeba tepelného výkonu 

cca 412 kW a elektrického výkonu cca 588 kW. Konvertibilita elektrického výkonu 588 kW je 

při zvolené přiváděné teplotě páry, např. 160 °C, dána účinností 0,28 podle grafu. Potřebný 

elektrický výkon je tedy roven součinu P = 588 · 0,28 = 165 kW. Na základě toho, že stále 

vyrábíme 1 MWh, naše hodnota COP stoupá na COP = 1 000/165 = 6. V porovnání vyrábíme 

v obou případech 1 MWh, ale pro výrobu takového množství energie kompresorovým 
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Obr. 2.3: Graf konvertibility tepla na elektřinu 
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čerpadlem potřebujeme 250 kW elektřiny a u absorpčního čerpadla je potřeba elektřiny pouze 

165 kW, protože teplo dodané do systému lze konvertovat na elektřinu s určitou účinností. 

Dalším rozdílem je, že pro kompresorové čerpadlo je potřeba mít zdroj chladu o tepelném 

výkonu 750 kW, ale u absorpčního čerpadla je potřeba pouze 412 kW, což je téměř dvojnásobný 

rozdíl. 

Z výše uvedených důvodů se jeví instalace absorpčního tepelného čerpadla do systému 

s parou z odběrové turbíny jako vhodnější jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska investičních 

a provozních nákladů. Dalším významným faktem při rozhodování o realizovatelnosti investice 

je životnost zařízení. Mechanické TČ obsahuje rotační součásti (zejména kompresor), které jsou 

náročné na údržbu a jejich životnost je cca 7 až 10 let. Absorpční TČ je v podstatě statické 

zařízení složené ze čtyř výměníků, jehož životnost je 25 let. Posledním aspektem je fakt, že 

absorpční tepelná čerpadla se vyrábí ve výrazně vyšších výkonech než mechanická. Největší 

jednotka AHP má celkový výkon 80 MW, dle dostupných informací největší kompresorové TČ 

má jmenovitý výkon cca 15 MW. [21] 
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3. Teplárenství 

Teplárenství je regulované průmyslové odvětví, jehož účelem je zásobovat spotřebitele teplem. 

Teplárenství můžeme brát taktéž jako kombinovanou (společnou) výrobu elektřiny a tepla. Toto 

pojetí je poněkud užší, protože zde nezahrnujeme výrobu tepla, při níž není současně vyráběna 

elektrická energie. 

Teplárenská soustava je tvořena především teplárnou, která plní funkci energetické 

centrály, kde probíhají procesy současné výroby tepla a elektřiny (KVET). Vyrobená elektřina 

je dopravována do elektrizační soustavy nebo do soustavy provozovatele pro vlastní spotřebu 

a vyrobené teplo je dodáváno spotřebitelům prostřednictvím soustavy centrálního zásobování 

teplem. [28] 

Teplo je dodáváno buď prostřednictvím teplonosné vody, nebo prostřednictvím páry. 

Parní rozvody jsou pro svoji neefektivnost (tepelné ztráty, doplňovací voda, dilatace atd.) 

postupně nahrazovány moderními předizolovanými teplovodními systémy. Při způsobu 

dodávky tepla teplonosnou vodou má tepelný napaječ a tepelná síť standardně dvě 

potrubí – přívodní a vratné. Čtyřtrubkové rozvody, kde teplá užitková voda a recirkulace je 

vedena vlastním potrubím, jsou nahrazeny domovními předávacími stanicemi, které připravují 

teplou vodu v místě. V teplárně nebo na trase jsou čerpací stanice, které zajišťují cirkulaci vody. 

[20] 

3.1 Systém centrálního zásobování teplem 

Centrální zásobování teplem (CZT) je systém, který slouží k centrální výrobě tepla v jednom 

nebo více zdrojích. Vyrobené teplo je následně dopravováno tepelnými sítěmi k odběratelům 

do větších územních celků, jako jsou například města, sídliště, obchodní nebo průmyslové 

zóny. Výroba tepla v rámci CZT může probíhat ve výtopnách, teplárnách, paroplynových 

teplárnách nebo i kogeneračními motory.  

Systémy centrálního zásobování teplem mohou podstatně přispět ke zvýšení efektivity 

energetického systému. Jedním z nejdůležitějších faktorů při provozu systému centrálního 

vytápění s vysokou účinností, je nízká distribuční teplota a stupeň využití tepla v průběhu roku. 

Nižší teplotou vratného media docílíme hned několika výhod: zvýšení elektrického výkonu 

kombinovaných elektráren na výrobu tepla a elektřiny (snížení protitlaku nebo tlaku v odběrech 

parní turbíny), zvýšení využití tepla z průmyslového přebytečného tepla a zvýšení COP 

tepelných čerpadel, pokud jsou využity při výrobě tepla. Dalšími výhodami mohou být 

například nižší ztráty tepla při jeho distribuci nebo zvýšení zpětného tepla z kondenzace 

spalin.[4] 

Při poklesu venkovní teploty se zvyšuje přívodní teplota (kvalitativní regulace), aby bylo 

možné dodat zvýšení množství tepla v síti. Například dodávaná teplota se pohybuje okolo teplot 

86 °C pro Švédsko a 75 °C pro Dánsko. Teplota vratného media je potom zhruba 47 °C pro 

Švédsko a 43 °C pro Dánsko. Česká republika je na tom s teplotami rozdílně, dodávaná teplota 

se pohybuje okolo 130 °C a teplota vratné vody okolo 70 °C v zimě a 100/60 °C v létě. Řízení 

odběrů tepla je standardně řešeno ekvitermně (spočívá v nastavení teploty 

topné vody v závislosti na venkovní teplotě). V nedávné minulosti se teplota vratné vody 

výrazně nesledovala, nicméně systémy CZT 4. generace se na tyto aspekty orientují. Společným 

jmenovatelem nízkoteplotních soustav je energetická účinnost. Nižší provozní teploty 

znamenají nižší tepelné ztráty při distribuci a lepší provozní podmínky pro zdroj tepla. Teplota 

vratné vody je běžně omezena na straně odběratele, kdy někteří „záškodníci“ vrací do CZT 

i teplotu vyšší než 70 °C. Postupným náběhem podlahového topení, snížením tepelných ztrát 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
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domů atd. se bude teplota vratné vody snižovat a zvyšovat tak atraktivitu instalace tepelných 

čerpadel do těchto soustav.[13], [26] 

Pro konkrétní případ využití energie chladící vody z kondenzátoru turbíny se teplota 

chladící vody v létě pohybuje okolo hodnot ∆t = +28 až +36 °C. S absorpčním systémem je 

možné vyrobit vodu o teplotě +70 °C. V létě je však spotřeba tepla nízká – omezena v podstatě 

na ohřev TUV. V zimě mohou teploty chladící vody klesnout na ∆t = +10 až +15 °C. Z takové 

teploty jsme schopni vyrobit vodu o teplotě zhruba +50 °C, která však nemá žádné významné 

využití při teplotě vratné vody ze sítě +70 °C, a nedochází k přestupu tepla. V dalších kapitolách 

si vysvětlíme způsoby jak tuto chladící energii zužitkovat do soustavy CZT. [20] 

3.2 Modul teplárenské výroby elektřiny 

Podíl výsledných energetických výrobků a vstupní spotřeby tepla v palivu jsou určovány 

účinností teplárny. Energetické centrály se mohou lišit podílem vyráběné energie 

(E ‒ elektrická energie) a tepla (Qd). Modul teplárenské výroby pak můžeme definovat: 

 
𝑒 =

𝐸

𝑄𝑑
 (3.1) 

 

Teplárenský modul nám říká, že čím větší je jeho hodnota, tím více se vyrobí elektřiny 

při výrobě určitého množství tepla. Tím klesá potřeba vyráběné elektřiny s nízkou účinností 

v kondenzačních elektrárnách a dochází ke zvyšování úspory paliva při kombinované výrobě 

elektřiny. Modul je závislý jak na technických parametrech a typu elektrárny, tak i na 

požadavcích na teplotní úroveň dodávaného tepla. Teplárenský modul nám však neříká nic 

o celkové účinnosti využití energie v palivu, pouze popisuje vztah mezi elektřinou a teplem na 

jednotku vložené energie. Zdroje orientované na maximální účinnost a výrobu tepla mají 

paradoxně nízký teplárenský modul, avšak jejich účinnost je velmi vysoká. [3], [4] 

3.3 Výhřevnost a spalné teplo 

Jedná se o energii obsaženou v palivu. Výhřevnost uvažuje vodní páry v odcházejících 

spalinách v plynné fázi. Spalné teplo uvažuje s výparným teplem vody ve spalinách 

(kondenzace vodních par ve spalinách). Rozdíl mezi výhřevností a spalným teplem je nutno 

chápat zejména v kontextu využití kondenzačního tepla spalin. Ve všech zemích EU se účinnost 

vyjadřuje ve vztahu k výhřevnosti paliva. Pravdou však je, že vstupní energie do procesu musí 

zahrnovat i kondenzační teplo a provozovatelé jsou tak často uvedeni v omyl, s jakou účinností 

jejich zařízení pracuje. Při přepočtu účinnosti dle spalného tepla dochází k zásadnímu snížení 

účinnosti, což znalí provozovatelé musí začít reflektovat. Jediná komodita fakturovaná na 

základě spalného tepla je zemní plyn, především z důvodu hojného využití kondenzačních kotlů 

v domácnosti. Pro 18 % H2O ve spalinách, což je standardní hodnota pro zemní plyn, je rozdíl 

ve vstupní energii výhřevnost/spalné teplo cca 14 %. Proto jsou na trhu zázračné domovní kotle 

s účinností až 107 % – málokde však dodavatel uvádí, že bez dostatečně chladné vratné vody 

ze systému vytápění je kondenzační modul zbytečný. Pro úplnost je třeba konstatovat, že 

účinnost 107 % je vztažena k výhřevnosti, proto lze dosáhnout hodnoty přes 100 %. Z hlediska 

spalného tepla je účinnost cca 94 %.  
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Pokud budeme uvažovat se spalovnou komunálního odpadu o výkonu 40 MW při 

výhřevnosti cca 9 MJ/kg je množství vodních par ve spalinách i více než 20 %. Pak jsou 

parametry účinnosti poněkud rozdílné, přičemž spalovny se obecně vyznačují nízkou 

elektrickou účinností zejména z důvodu nízkých parametrů páry, které jsou omezeny 

nebezpečím chlorové koroze. Výsledky vypadají následovně:  

Tab. 3.1: Procentuální přehled účinností příslušné spalovací vlastnosti vzhledem k výrobě el. energie a KVET 

Účinnost vztažená k: Výroba el. energie KVET 

Výhřevnost [%] 15,99 82,52 

Spalné teplo [%] 14,00 72,25 

Komínová ztráta [%] 17,5 27,8 

Tyto úvahy a zpracování informací byly provedeny na základě podkladů společnosti GE 

Power s.r.o. 

3.4 Souhrnná potřeba tepla 

Při zjišťování souhrnné potřeby tepla je důležité uvážit závislost jednotlivých druhů potřeby 

tepla, jako jsou potřeby tepla pro vytápění, větrání, klimatizaci, ohřívání teplé užitkové vody 

(TUV), technologické účely a tepelné ztráty na venkovní teplotě. Konstrukce odběrového 

diagramu tepla je pro naše účely velmi významná, neboť zvýšený tepelný výkon pocházející 

buď ze spalin, nebo chladící vody, je nutné využít pro co nejdelší časový úsek v průběhu roku 

a tento faktor využití lze z odběrového diagramu vyčíst. Do odběrového diagramu standardně 

přispívají různé zdroje energie (spalovna, paroplyn, plynové kotle atd.), přičemž jejich využití 

se mění dle charakteristiky zdroje. Například spalovna komunálního odpadu potřebuje spalovat 

odpad a i z hlediska legislativy se jedná o základní zdroj tepelné energie. Spalovna má taktéž 

přednostní právo dodávek tepla do soustavy, pokud je toto právo využito. Vhodná kombinace 

zdrojů, energetický mix a skladba odběratelů, je vstupním podkladem pro odběrový diagram 

a ten pak slouží k plánování výroby dle okolní teploty a dle denních špiček. Podíl 

kondenzačního tepla do odběrového diagramu lze uvést jako složenou křivku do 1. kvadrantu 

a vhodnou integrací lze odvodit počet hodin v roce, kdy lze zvýšenou dodávku tepla z tepelného 

čerpadla efektivně využít. Diagram nám také slouží k návrhu optimální velikost kondenzační 

jednotky. 

Diagram se skládá z křivky ročního trvání potřeby tepla nacházející se v 1. kvadrantu, 

z křivky celkového tepelného příkonu nacházejícího se ve 2. kvadrantu a z křivky trvání teplot 

umístěné ve 3. kvadrantu obrázku 3.1. [4] 
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Naším cílem je získat křivku trvání potřeby tepla, která se nachází v 1. kvadrantu. Tu získáme 

tak, že vycházíme s křivky trvání teplot ve 3. kvadrantu, kterou získáme z údajů meteorologů 

pro danou oblast, nebo použijeme křivku obecnou. Dále máme vypočítanou tepelnou ztrátu 

objektu při venkovní teplotě na ose Y mezi kvadranty 1. a 2. V našem diagramu je tato ztráta 

vyjádřena poměrem celkového možného tepla k vypočtenému. Tepelná ztráta je počítána 

vzhledem k minimální dosažitelné teplotě (v našem případě −12 °C). Můžeme tedy spojit body 

−12 °C a bod 1,0. Bod 1,0 vyjadřuje 100 % naší tepelné ztráty. Při hledání dalších bodů 

postupujeme obdobně. Například víme, že pro +6 °C dostáváme ve 3. kvadrantu přes křivku 

trvání teplot hodnotu 100 dnů a tu přeneseme po kružnici na osu x přes 4. kvadrant. Příslušná 

tepelná ztráta pro danou teplotu nám vytvoří průsečík na křivce ročního trvání potřeby tepla. 

Takto získáme potřebné body na vykreslení příslušné křivky. 

Křivky 1,2,3 a 4 popisují specifický průběh nakládání s teplem. Čárkované křivky 

probíhají při teplotách nad +12 °C. 

Obr. 3.1: Diagram ročního trvání potřeby tepla [4] 
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4. Fyzikální princip tepelného čerpadla 

4.1 Carnotův cyklus pro generování elektrické energie 

Carnotův cyklus se používá jako idealizovaný cyklus přeměny energie. Vykazuje nám nejvyšší 

možný výkon, protože je termodynamicky reversibilní. Obrázek 4.1 znázorňuje cyklus 

generování energie v závislosti na teplotě a entropii (T-s diagram). Na úsečce AB dochází 

k izotermickému přenosu tepla �̇�2 za teploty T2 pracovní tekutině. Směr šipky je ve směru 

probíhajícího cyklu, to nám určuje energii přiváděnou do systému a jedná se tedy o energeticky 

produktivní cyklus. Úsečka BC reprezentuje adiabatický výkon (adiabatická expanze) �̇�𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝. 

Průběh mezi body CD představuje izotermický odvod tepla �̇�1 za teploty T1 a úsečka DA 

popisuje adiabatický přívod (adiabatická komprese) energie �̇�𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝. Pokud se přepokládá, že 

je celý cyklus reversibilní, pak uzavřená plocha ABCD představuje produkovaný výkon 

�̇� =  �̇�𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 − �̇�𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝. Oblast CDEF popisuje množství přenesené tepelné energie �̇�1 z cyklu 

za předpokladu, že body E a F jsou za teploty T = 0 K. Součet těchto dvou oblastí nám dává 

teplo �̇�2 přiváděné do systému. Tyto tepelné energie jsou spojené s prvním termodynamickým 

zákonem. �̇�2 = �̇�1 + �̇�. [6] 

4.2 Carnotův cyklus pro čerpání tepla 

Obrázek 4.2 popisuje Carnotův cyklus, který pracuje jako cyklus tepelného čerpadla. Směry 

jednotlivých probíhajících procesů jsou opačné jako v případě generovacího cyklu. Teplo �̇�0 je 

přenášeno pracovní látce o teplotě T0 na úsečce GH (izotermická expanze). Mezi body HI 

dochází k adiabatickému stlačení tekutiny. Úsečka IJ popisuje izotermické stlačení při teplotě 

T1 a následně probíhá mezi body JG adiabatická expanze, po které se dostáváme na začátek 

cyklu. Vyčleněné oblasti hodnotíme podobně jako v minulém případě. Oblast GHIJ představuje 

čistý výkon potřebný pro tento cyklus. Oblast GHKL popisuje množství absorbovaného tepla 

�̇�0. Součet těchto dvou ploch nám dává množství tepla odvedeného z cyklu za teploty T1. 

Obr. 4.1: Carnotův cyklus pro generování elektrické energie [6] 
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Výkon tepelného čerpadla je popsán jako podíl získaných parametrů, kterým je dostupné 

teplo získané při vysokých teplotách, a parametru potřebného, kterým je požadavek na čistý 

výkon. Takovýto podíl nazýváme výkonový koeficient. Pro obrázek 4.2 dostáváme:  

 
𝐶𝑂𝑃ℎ =

𝑇1

𝑇1 − 𝑇0
 (4.1) 

 

kde dolní index označuje zahřívání. Cyklus na obrázku 4.2 můžeme využít i pro chlazení nebo 

chladící zařízení. Ačkoli se cyklus nezmění, mění se způsob pohledu na aplikaci. Pro chlazení 

se teplo primárně odebírá při teplotě T0 a koeficient COP je pak definován jako podíl chladící 

kapacity �̇�0 a příkonu. 

 
𝐶𝑂𝑃𝑟 =

𝑇0

𝑇1 − 𝑇0
 (4.2) 

 

kde dolní index r označuje, že se jedná o chlazení. Carnotův cyklus předpokládá průběh bez 

ztrát. V reálném cyklus musí být ale ztráty vždy uvažovány. [6] 

4.3 Součinitel COP 

Účinnost chladicích systémů a tepelných čerpadel je označována jako COP = coefficient of 

performance. Tento koeficient je určen poměrem mezi spotřebovanou energií kompresoru 

a množstvím užitečného chlazení u výparníku (pro chladící zařízení), nebo užitečným teplem 

vytěženým z kondenzátoru (u tepelného čerpadla). Vysoká hodnota COP představuje vysokou 

účinnost.  

Pro tepelné čerpadlo s hodnotou COP = 4 znamená, že je zapotřebí přidání 1 kW 

elektrické energie, aby se uvolnily 4 kW tepla z kondenzátoru. U chladicího systému COP = 4 

znamená, že pro výparník je potřebné 1 kW elektrické energie pro získání 4 kW tepla. 

Vzhledem k tomuto významnému rozdílu v definici COP se u tepelného čerpadla často mluví 

o COPh a u chladicích systémů COPr.  

 
𝐶𝑂𝑃ℎ =  

𝑄𝑣𝑦𝑢ž𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛é 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜

𝑄𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑘é
≈

𝑄𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑛í 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜

𝑄𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑘é
+ 1 

 

(4.3) 

Obr. 4.2: Carnotův cyklus pro čerpání tepla [6] 
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𝐶𝑂𝑃ℎ =  

𝑄𝑣ý𝑝𝑎𝑟𝑛í𝑘

𝑄𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟á𝑡𝑜𝑟 + 𝑊č𝑒𝑟𝑝𝑎𝑑𝑙𝑜
 (4.4) 

 

Účinnost tepelného čerpadla závisí na několika faktorech. Zejména teplotní rozdíl mezi 

zdrojem odpadního tepla a potencionálním uživatelem je důležitým faktorem. Teplotní rozdíl 

mezi kondenzační a odpařovací teplotou určuje účinnost, čím menší je rozdíl, tím vyšší je 

hodnota COPh. Dalšími ovlivňujícími faktory jsou například druh aplikovaného chladiva, 

způsob systémové regulace, účinnost ventilátorů (ventilátory čerpadla) a další faktory.  

Jelikož práce dodávané do absorpčního systému jsou velmi malé ve srovnání s množstvím 

tepla dodávaného generátoru, ve většině případů je z výpočtu vyloučeno množství práce. U 

kompresního chladicího systému je zdroj tepla určen mechanickou nebo elektrickou energií 

potřebnou pro pohon kompresoru, ventilátorů nebo čerpadel. Chladicí cyklus je optimalizován, 

pokud může poskytnout více chladicího efektu pro stejné množství tepla dodávaného do 

systému za účelem provozu cyklu. COP absorpčního tepelného čerpadla pro náš návrh bude ve 

tvaru: 

 
𝐶𝑂𝑃 =  

�̇�𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟á𝑡𝑜𝑟 + �̇�𝑣ý𝑝𝑎𝑟𝑛í𝑘

�̇�𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟á𝑡𝑜𝑟 + �̇�č𝑒𝑟𝑝𝑎𝑑𝑙𝑜

= 1 +
 �̇�𝑣ý𝑝𝑎𝑟𝑛í𝑘

�̇�𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟á𝑡𝑜𝑟

 (4.5) 

 

Aby se zvýšila celková účinnost chlazení, mohl by být instalován SHX, který způsobí 

výměnu tepla mezi kapalinou a kondenzátorem a výparníkem. Tento proces výměny tepla 

uvnitř chladiva mění nasycenou kapalinu chladiva na subkapalný stav, čímž může být během 

odpařování chladivem odstraněno více tepla. [5], [6] 

4.4 Absorpční tepelné čerpadlo typu I 

K popisu absorpčního tepelného čerpadla nám pomůžou oba způsoby Carnotova cyklu, 

kombinované do jednoho zařízení. Produkovaný čistý výkon v prvním případě je identický 

tomu druhému. Nové zařízení zobrazené na obrázku 4.3 nám poskytuje chlazení (�̇�0) za teploty 

T0. Cyklus zvyšuje úroveň teploty �̇�0 z hodnoty T0 na T1 v důsledku využívání tepelné energie 

dopravované za teplot T2. Odpadní teplo 𝑄′′̇ 1 = �̇�0 + �̇� je odváděno za teploty T1. Odpadní 

teplo produkované v části generování energie je také odváděno 𝑄′̇ 1 = �̇�2 − �̇� za teploty T1. 

Tento kombinovaný cyklus představuje teplo-čerpací zařízení, které je poháněno pouze 

přiváděným teplem. Je to idealizovaná představa aplikace jakéhokoli tepelně poháněného, 

tepelně-čerpacího konceptu. Příkladem jsou absorpční tepelná čerpadla nebo tepelné čerpadlo 

s kompresí páry poháněné motorem. Výkonový ohřívací součinitel COP pak vypadá:  

 
𝐶𝑂𝑃𝐴𝐻𝑃 =

𝑄′̇ 1 + �̇�′′1

�̇�2

 (4.6) 

 

a chladící COP má tvar 

 
𝐶𝑂𝑃𝐴𝑅 =

�̇�0

�̇�2

 (4.7) 

 

kde index AHP představuje absorpční tepelné čerpadlo a index AR 

absorpční chladič. [6] 
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4.5 Absorpční tepelné čerpadlo typu II 

Kombinovaný cyklus z obrázku 4.3 může být uvažován v obráceném režimu. Pro dosažení 

tohoto cyklu jsou směry všech kapalin a energetických par obrácené. Tento systém pracuje mezi 

teplotami T1 a T2 jako cyklus tepelného čerpadla a mezi teplotami T1 a T0 jako generátor 

energie. Na obrázku 4.4 je teplo přiváděno za teploty T1 do obou cyklů. Účelem tohoto cyklu 

je využívat teplo při střední hodnotě teploty. Tato transformace probíhá využitím části 

odpadního tepla z cyklu pro generování energie, čímž odvedeme teplo o hodnotě T0 zatímco 

poskytuje energii pro cyklus tepelného čerpadla. Výkon tepelné přeměny je definovaný pomocí 

COP: 

 
𝐶𝑂𝑃𝐻𝑇 =

�̇�2

𝑄′̇ 1 + �̇�′′1
 (4.8) 

Je to poměr tepelného výkonu na výstupu a celkové míry potřebného odpadního tepla. 𝑄′̇ 1 

a 𝑄′′̇ 1 představují hodnoty odpadního tepla. U první se snažíme dostat na hodnotu T2, druhé je 

dopravováno do zařízení, což nám umožňuje proces tepelného čerpání. [6] 

Obr. 4.3: Idealizovaný cyklus pro absorpční tepelné čerpadlo jako kombinace Carnotova 

tepelného motoru a Carnotova tepelného čerpadla [6] 

Obr. 4.4: Carnotův cyklus pro kombinaci energii generující cyklus a teplo čerpající 

cyklus [6] 
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5. Absorpční oběhy 

5.1 Historie absorpčních technologií 

Systémy na způsob čpavek/voda jsou používány již od roku 1800, kde byly primárně využívány 

pro výrobu ledu před zavedením technologií se stlačováním páry. 

Absorpční systémy voda/LiBr se objevily v padesátých letech 19. století. Průkopníkem 

tohoto způsobu se stalo několik vědců ze Spojených státu amerických. Tento způsob 

a provedení čpavek/voda bude popsán později. 

Kolem roku 1990 došlo ve Spojených státech amerických k obnovení využívání 

absorpčních systémů. Od roku 1970 byly politicky nepodporované z důvodu snahy omezení 

spotřeby zemního plynu, protože jeho zásoby byly nedostatečné. Ačkoli nebyly nedostatky 

zemního plynu prokázány, mělo to výrazný dopad na průmysl. Klesla tím produkce absorpčních 

systému na méně než 10 % z dřívější produkce. Mezitím v Japonsku rostla poptávka na domácí 

inovace a spotřebiče a vývoj absorpčních systémů šel kupředu. 

Obnovení využívání absorpčních systémů v roce 1990 bylo stimulováno tržní poptávkou 

po absorpci, včetně maximálního poplatku za elektrickou energii, programů na zlevněný plyn 

a nahrazení problematických chlorfluorouhlovodíků. Když došlo k poptávce po absorpčních 

systémech ze začátku roku 1990, bylo nutné, aby americké společnosti požádaly o licenci na 

nejnovější technologie právě od Japonských výrobců. Výroba a prodej těchto systémů neměli 

ale dlouhé trvání. V současné době je ve Spojených státech úpadek poptávky z důvodu nízkého 

využití v domácnostech, z kterého dříve těžili. 

Ve východní Asii (Japonsko, Čína, Korea) a Indii prosperuje tato technologie především 

jako chladící zařízení. Absorpční chlazení je vhodné především tam, kde je dodávka elektřiny 

limitována a využívají se spíše různé druhy paliva. [6] 

5.2 Princip oběhu 

Absorpční tepelné čerpadlo je tepelné čerpadlo, které není poháněné elektřinou, ale zdrojem 

tepla, jako je např. voda ohřátá solární energií, nebo voda ohřátá geotermální energií. Absorpční 

chladiče pracují na stejném principu s tím rozdílem, že nejsou reverzibilní, nemohou sloužit 

jako zdroj tepla. 

 Hlavními složkami absorpčního oběhu je oběh chladiva a absorpční látka. Tyto látky plní 

funkci chladiva a absorbentu. Z hlediska této práce nás bude zajímat provedení voda jako 

chladivo a bromid lithný jako absorbent. Další možné provedení je například využití čpavku 

jako chladiva a vody jako absorbentu. [6] 
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Kapalinu k účelu ochlazení, posíláme svazkem trubek do výparníku. Dochází 

k ochlazování kapaliny vlivem odpařování chladiva (vody), která ostřikuje povrch trubek. 

Následně dochází ke vzniku par chladiva. Páry chladiva jsou nasávány do absorbéru, kde jsou 

absorbovány roztokem LiBr s vodou, který ostřikuje povrch trubek absorbéru. Celý proces 

probíhá ve vakuu, u kterého při 5 °C vře voda. Odebrané teplo chlazené kapalině je přenášeno 

z absorbované páry na kondenzační vodu procházející trubkami absorbéru. 

V absorbéru dochází ke smíchání roztoku s vodou a tím i k jeho zředění. Následně se 

roztok přečerpává do generátoru, aby se rekoncetroval. Do generátoru se dostane zředěný 

(chudý) roztok, který je ohříván parou nebo horkou vodou, aby došlo k vyvaření chladiva 

(vody). Vyvařená pára z chladiva odchází do kondenzátoru, kde zkondenzuje na chladících 

trubkách kondenzátoru, jimiž prochází kondenzační voda. 

Chladící voda z kondenzátoru, která je ohřátá, se ochlazuje v externím zařízení např. ve 

vzduchových chladicích věžích. Zkondenzované kapalné chladivo je vraceno zpátky do 

výparníku a celý cyklus se opakuje. Rekoncentrovaný (bohatý) roztok je vracen zpátky 

z generátoru do absorbéru odkud začne celý oběh znovu. [13] 

Obr. 5.1: Schématické znázornění absorpčního tepelného čerpadla [12] 
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5.3 Hlavní části absorpčního systému 

5.3.1 Absorbér 

Jedná se o zařízení, ve kterém nastává pohlcování par chladiva vznikajících ve výparníku 

chudým roztokem. Z absorbéru se odvádí teplo uvolněné při absorpci vzniklé při chlazení. Tyto 

zařízení mohou být chlazené vodou nebo vzduchem. Volbu chlazení rozlišujeme podle druhu 

chladícího media. Absorbéry chlazené vzduchem mají především využití v domácnostech 

a bývají tvořené hady hladkých trubek. Vodou chlazené absorbéry jsou buď sprchové, nebo 

průtočné a převážně se provádí do ležatého uspořádání. Pokud využíváme sprchové 

kondenzátory, je pak vhodné zvolit i provedení absorbéru jako sprchový a umístíme ho pod 

kondenzátor. Voda, která stéká z kondenzátoru, se využije dále k odvádění absorpčního tepla. 

Potom je vstup chudého roztoku ve spodní části a výstup bohatého roztoku nahoře. Tím vzniká 

tzv. protiproudé uspořádání. [14] 

5.3.2 SHX 

SHX (Solution heat exchanger) je jednotka, která slouží pro výměnu tepla s cílem předehřátí 

roztoku před tím, než vstoupí do generátoru a odstraní nežádoucí teplo z absorbentu. Proces 

výměny tepla v rámci tohoto systému snižuje množství tepla potřebného ze zdroje tepla 

v generátoru a rovněž snižuje množství tepla, které má odmítnout chladič (chladící voda) 

v absorbéru. Proces výměny tepla probíhá mezi nízkou teplotou pracovní tekutiny a vysokou 

teplotou absorbentu, což je prospěšné pro obě strany.  

Existence SHX v chladícím procesu zvyšuje celkový výkon chladicího systému, jako je 

znázorněno na obrázku 5.2. Přírůstek COP je téměř v lineární korelaci s účinností, protože se 

mění z 0 (bez SHX) na 1 (ideální SHX). Účinnost systému voda/LiBr se může zvýšit i o několik 

desetin při zvýšení účinnosti SHX z 0 na 1. U systémů čpavek/voda také dochází ke zvýšení. [6]  

 

Obr. 5.2: Typický efekt SHX na COP chladícího media [6] 
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5.3.3 Podchlazovač 

Izobarickým ochlazením paliva (podchlazením paliva) na určitý rozdíl teplot, dosáhneme 

zvětšení hmotnosti a tím i objemové chladivosti.  Tímto dochází ke zvýhodnění oběhu. Tento 

děj probíhá ve výměníku, který je zařazen mezi kondenzátorem a škrtícím orgánem. Někdy je 

také nazýván jako dochlazovač. [15] 

5.3.4 Generátory (vařáky, vypuzovače) 

Jejich primárním účelem je při vysrážení tlaku vypudit pohlcené chladivo v bohatém roztoku 

vlivem zahřátí. Přívod tepla značně ovlivňuje jejich konstrukci podle toho, zda se děje parou, 

zplodinami, nebo jiným způsobem. Generátory bývají uspořádány buď jako stojaté nebo ležaté. 

Pára určená k topení vstupuje do nejvýše posazené vnitřní trubky. Z nejníže posazené trubky 

odtéká kondenzát. Do nejspodnějšího mezitrubkového systému přitéká bohatý roztok a do 

nejhornějšího zase chudý roztok a páry chladiva. Kompaktnější jsou vypuzováky kotlové, 

protože jsou pravidelně konstrukčně sjednoceny s předřazenou částí retifikátoru. [14] 

5.3.5 Deflegmátory 

Deflegmátor je součástí generátoru.  

Obecně páry absorbéru odcházejí spolu s chladivem z generátoru do chladícího okruhu. 

Mají vliv na snížení účinnosti zařízení a mohou být příčinou poruch. Proto se snažíme nechat 

jejich flegmatickou složku (složku s vyšším bodem varu), vlivem ochlazení par, zkondenzovat. 

Chlazení můžeme provádět buď bohatou kapalinou nebo vodou v deflegmátoru. Chlazením 

bohatou kapalinou se zmenšuje spotřeba tepla a spotřeba chladící vody. Volbou tohoto způsobu 

se ale zařízení stává komplikovanějším, protože musíme za deflegmátor s bohatou kapalinou 

zařadit deflegmátor s vodou. Tuto vodu je možné získat z kondenzátoru, aby nedošlo ke 

kondenzaci v deflegmátoru. Takto získaný kondenzát v deflegmátoru (flegma) se vrací zpátky 

do generátoru. Provedení deflegmátoru může být buď dvojtrubkový nebo kotlový. Chladící 

medium v obou případech prochází trubkami a páry chladiva mezitrubkovým prostorem. [14] 

5.4 Provedení čpavek/voda 

Systémy čpavek/voda využívají čpavku jako chladiva. Funkce vody je zde odlišná od systému 

voda/LiBr. Jednou velkou výhodou je rozsah teplot čpavku, které může dosahovat. Na rozdíl 

od provedení voda/LiBr, jsou schopné dosahovat velmi nízkých chladících teplot a to až na 

hodnotu −77 °C. Limitujícím faktorem čpavku je jeho toxicita, která nesmí překračovat 

nebezpečné hodnoty.  

Systémy jsou prodávány především jako klimatizační komponenty a jsou přizpůsobovány 

k použití v hustě obydlených oblastech. 

Jsou schopny pracovat v rozsahu 3 až 25 Ton (Ton je jednotka chladící kapacity, 

1 Ton = 3,517 kW) s hodnotou COP okolo 0,5. Prodávají se především pro jejich přímé 

poskytování plynového a vzduchem chlazeného vzduchu. Proto soutěží s mnohými plynovými 

technologiemi vhodnými pro více aplikací. [6], [16] 

5.5 Provedení voda/LiBr  

Absorpční systémy voda/LiBr (bromid lithný) využívají vodu jako chladivo, proto jsou 

limitovány teplotou chlazení, která musí být nad 0 °C. Li/Br zde plní funkci absorbentu. Takto 

provedené systémy jsou využívány především jako klimatizace pro velké budovy.  
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Jsou schopné pracovat v rozsahu 10 až 1 500 Ton. Koeficient COP je definován jako 

podíl chladící kapacity a pohonného přiváděného tepla. Hodnota COP je obvykle v rozsahu 

0,7 < COP < 1,2. Tento rozsah ale záleží na konkrétním provedení cyklu. Hodnota 0,7 

představuje účinnost jednostupňového absorpčního oběhu a hodnota 1,2 zase účinnost 

dvoustupňového oběhu. Na trhu jsou i triple-effect jednotky, které se však pro svoji přílišnou 

složitost a cenu výrazně neuplatňují. Jednoznačně nejrozšířenější typ je single-effect. 

Podle požadavků obsluhy jsou schopné poskytovat spolehlivé chladící služby. Nicméně 

mají speciální požadavky na údržbu, která nesmí být zanedbána z důvodu předčasného 

poškození.  

Tab. 5.1: Srovnání parametrů provedení vody/LiBr a čpavek/voda 

Vlastnosti Voda/LiBr Čpavek/voda 

Teplota ochlazení [°C] nad 0 −55 až +55 

Jednotka chladící kapacity [Ton] 10 až 1 500 3 až 25 

Funkce vody v systému chladivo absorbent 

Teplota varu [°C] pro LiBr = 1265 pro čpavek = −33 

COP 0,7 < COP < 1,2 ±0,5 

Výhody 

Jednoduchost systému, 

ekologický, nízká 

vlastní spotřeba 

Vyšší stupeň 

vychlazení, 

dostupnost, 

GWP=0 

Nevýhody 

Těsnost systému, 

pomalý rozběh na prac. 

teplotu 

Čpavek je 

jedovatý, výbušný, 

agresivní na stříbro 

a zinek 
 

Dalšími charakteristickými parametry provedení voda/LiBr je například to, že voda může 

být ochlazována sprchou v prostoru výparníku. Dále se zde setkáváme s velmi nízkými tlaky 

(0,1 až 0,001 baru), které vyžadují účinné odvzdušňovací zařízení. Odpadá zde také potřeba 

úpravy koncentrace páry vycházející z generátoru, protože LiBr je rozpuštěná sůl bez vlastního 

parciálního tlaku. V neposlední řadě jsou systémy s látkou LiBr vždy podtlakové, což může 

způsobovat určité konstrukční potíže spojené s důkladným utěsněním zařízení. Ze stejného 

důvodu odpadají obavy z úniku pracovní látky, oproti provedení se čpavkem, který pracuje při 

přetlaku. 

Provedení systému čpavek/voda se potýká s rozdílem teplot mezi čpavkem a vodou, který 

může být kolem 135 °C. Jak již bylo zmíněno čpavek je toxický, hořlavý a napadá především 

barevné kovy, měď a slitiny. [6] 

Uvedený GWP v tabulce 5.1 množství tepla a skleníkových plynů v atmosféře ve 

srovnání s teplem zachyceným stejným množstvím CO2, což udává referenční plyn s hodnotou 

GWP 1. Degradace CO2 v atmosféře a většina základních chladiv jsou řízeny zcela odlišnými 

procesy, proto většina působících účinků CO2 přetrvává i po 50 letech, zatímco běžně 

používané chladiva nemají prakticky žádný účinek. Časový rámec je tedy důležitý a musí být 

specifikován při uvádění hodnoty GWP. [22] 

5.5.1 Krystalizace a absorpční požadavky 

Vodný LiBr je látka ve formě solného roztoku, u kterého dochází ke srážení soli za 

předpokladu, že hmotnostní zlomek soli překračuje maximální přípustnou rozpustnost roztoku. 
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Vzhledem k tomu, že teplota a hmotnostní zlomek roztoku ovlivňují rozpustnost roztoku více 

než tlak, ovlivňují tyto dvě složky krystalizaci. 

V oblasti krystalizace je v rovnováze přítomna dvoufázová směs vody a LiBr (krystaly 

LiBr jsou v rovnováze). Našim požadavkem je, aby systém voda/LiBr pracoval mimo oblast 

krystalizace, protože by jinak došlo ke vzniku pevných krystalů, které by mohly blokovat 

potrubí, ventily, apod.  

Ohřívané chladivo z generátoru je čistě jenom voda, protože možnosti pro uniknutí soli 

z LiBr, které unikají z roztoku, jsou velmi nízké. Pro zjištění a prevenci koroze v důsledku 

přítomnosti srážek soli v systému se doporučuje pravidelné sledování obsahu soli. Problém 

krystalizace se objeví, když je stroj vypnutý a tok je zastaven kvůli výraznému poklesu teploty. 

Krystalizace nastává nejčastěji při vysoké teplotě bohatého roztoku, který je chlazen v SHX na 

teplotu nižší. 

Rozpustnost vodného roztoku bromidu lithného je silnou funkcí jeho hmotnostní frakce 

a na základě fázového diagramu vodného LiBr je důležité udržovat teplotu roztoku nad svou 

mezní teplotou rozpustnosti, aby se zabránilo krystalizaci. Kompletní proces míchání mezi 

chladivem a absorbentem v absorbéru je jedním z hlavních způsobů jak zabránit krystalizaci, 

protože frakce soli se zcela smísí s chladivem zabraňujícím saturaci kapalné rozpustnosti. 

Kompletní směs chladiva a absorbentu je řízena procesem odvádění tepla z absorbéru, takže se 

teplota v absorbéru udržuje v konstrukčních podmínkách. Dühringův diagram představuje 

celkové řešení cyklu. Je užitečným nástrojem pro analýzu problému s krystalizací systému. [6], 

[17], [19] 

5.6 Údržba a očekáváná životnost systému 

Údržba pro systémy s provedením LiBr/voda zahrnuje pravidelné čistění neabsorbovatelných 

plynů, periodické přidávání oktylalkoholu, inhibitorů koroze a pH pufru. Úkony pro údržbu 

závisí na mnoha faktorech, jako je například velikost stroje a systému a také na parametrech 

specifikovaných výrobcem. Základní úkony mohou být prováděny pověřenými techniky. Cena 

potřebných chemikálií je poměrně levná a snadno dostupná od dodavatelů.  

Na základě dlouholetých zkušeností má dobře udržované absorpční zařízení živostnost 

přibližně 20 let. Po 20 letech může dojít ke korozi na povrchu trubek a tím i k úniku látky, proto 

je koroze důležitým faktorem pro dostatečnou životnost. Z finančního a bezpečnostního 

hlediska je vhodnější vyměnit celé zařízení, místo snahy oprav poškozených míst, protože by 

se poruchy mohly rozšířit. Od samotného počátku uvedení systému do provozu se snažíme 

eliminovat možné příčiny vzniku koroze. Přítomnost kyslíku může výrazně zvýšit rychlost 

degenerace materiálu. [6] 
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5.7 Dühringův diagram 

Údaje o tlaku par z roztoku vody a LiBr mohou být velmi dobře prezentovány 

v Dühringově diagramu. Teplota nasycení kapaliny je v tomto diagramu vykreslována jako 

lineární úsečka, tlak nasycení par chladicí kapaliny je vynesen na svislé ose pravé strany 

a teplota rosného bodu parní fáze chladiva je vynesena na levé straně.  V grafu jsou vykresleny 

typické lineární čáry v závislosti na hodnotách tlaku a teploty pro různé konstantní koncentrační 

linie značené ξ. Hodnotu  ξ  je možné získat jako hmotnostní podíl LiBr a celkového množství 

roztoku vody a LiBr. Obrázek č. 5.3 znázorňující Dühringův diagram, může být použit nejen 

pro zjištění údajů o tlaku par, ale také pro vykreslení provozního cyklu. V dalších kapitolách si 

do Dühringova diagramu zakreslíme konkrétní absorpční oběh. [6] 

  

Obr. 5.3: Dühringův diagram pro roztok vody a LiBr [18] 
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6. Aplikace absorpčních tepelných čerpadel v teplárenství 

Jak již bylo několikrát zmíněno, absorpční systémy se využívají převážně k chlazení budov. 

Z hlediska průmyslového využití se mohou vyskytovat i v místnostech s mechanickými 

zařízeními velkých budov. Zde obvykle poskytují chlazenou vodu, která cirkuluje do tepelných 

výměníků po celé budově k ochlazování vzduchu. Jejich podstatnou výhodou je, že nepotřebují 

zdroj elektrické energie. Díky tomu je zařízena flexibilita navrhovateli/vlastníkovi/operátorovi. 

Absorpční systémy se také osvědčují ve chlazení campusově-rozložených areálů (školní 

areál), kde ochlazená voda pro klimatizaci je poskytována z chladícího zařízení a je 

dopravována do více budov v příslušném okruhu – známé jako district cooling neboli centrální 

zásobování chladem. Výhodou skupinového chlazení je, že lze využít jeden velký chladicí 

systém, který chladí požadované objekty místo toho, aby se každý objekt opatřil tímto 

zařízením zvlášť. [6] 

V naší práci se věnujeme zejména využití absorpčního tepelného čerpadla jako 

“prostředníka”, který dokáže zužitkovat různá odpadní tepla v rámci technologického procesu 

a tuto energii pomocí “temperature-lift” zužitkovat v soustavě CZT. Posuzované aplikace jsou 

s kondenzátorem spalin a chladící vodou z kondenzátoru páry za parní turbínou. Mimo tyto 

hlavní aplikace lze zmínit i několik dalších kde je absorpce využito.  

6.1 Centrální zásobování chladem 

Predikuje se, že spotřeba energie na chlazení se zvýší třikrát do roku 2030 v důsledku zvyšování 

komfortu a možná i díky globálnímu oteplování. Absorpce, jako zařízení s velmi nízkou vlastní 

spotřebou, může být částečné řešení problémů, které s rozmachem klimatizací mohou 

vzniknout. Zejména zvýšené nároky na elektrizační soustavu, špičky denního zatížení atd. 

mohou představovat skutečný test stability našich soustav. Absorpční chladič generuje 

chladnou vodu, která je využitelná jako zdroj chladu pro budovy. Chladič je možné umístit 

v místě spotřeby a jako hnací médium lze využít horké vody z CZT. Tímto řešením odpadají 

problémy budování nových rozměrných soustav centrálního rozvodu chladu a zároveň to 

umožní provozovateli tepelné soustavy vyšší využití stávajících technologií díky vyššímu 

odběru v průběhu letních měsíců. Absorpční chlazení je vhodné i tam, kde není dostatečná 

kapacita elektrického příkonu pro napájení. Věřme, že tento trend ekologického chlazení bude 

nabírat v příštích letech na intenzitě. [23] 

6.2 Chlazení spalovacího vzduchu plynové turbíny 

Stacionární plynové turbíny jsou dnes velice rozšířené pro jejich generování elektrické energie. 

Je to zejména z důvodů dostatečného těžebního množství zemního plynu, relativně nízké ceny 

a menší produkce emisí CO2 na kilowatt vyprodukované elektřiny. Plynové turbíny jsou 

obvykle méně náročné na údržbu než jiná plynová zařízení. Jejich příznivou vlastností je 

možnost vypínání a zapínání bez velkých časových prodlev. Hlavní nevýhodou těchto zařízení 

je kapacita systému, která je ovlivňována okolní teplotou. Jakmile stoupá teplota okolí, kapacita 

systému klesá. Toto je způsobeno tím, že kapacita je funkcí hustoty vzduchu. Hustota vzduchu 

klesá, pokud okolní teplota roste, pak se tedy kapacita snižuje. Z ideální analýzy plynu lze 

prokázat, že při změně teploty z 0 °C na 30 °C, se sníží hustota vzduchu o zhruba 10 %.  

Komplikujícím faktorem je skutečnost, že vzhledem k rostoucí teplotě okolí se zvyšuje 

poptávka po elektřině, a to zejména v oblastech, kde je vyžíván elektrický pohon.  Důsledkem 

je pokles kapacity systému turbíny se zvyšující se poptávkou. Jedním způsobem zvýšení úrovně 

energie na výstupu je využití vstupního chlazení vzduchu do turbíny. To může být provedeno 
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absorpčním chladičem poháněným odpadním teplem z turbíny. Tato aplikace však přesahuje 

rámec této práce a není dále rozebrána. [6] 

6.3 Solární absorpční chlazení  

Využití solárních systémů k výrobě elektrické energie pro chlazení je otevřený koncept. Toto 

může být provedeno použitím fotovoltaického zdroje nebo elektricky řízeného chlazení 

stlačením páry nebo použitím solární tepelné energie s absorpčním (adsorpčním) chladičem. 

Ekonomika spojená se solárním chlazením byla dlouho diskutována, ale nedávné snížení cen 

fotovoltaických panelů má za následek upřednostňování elektrických systémů. 

U některých z těchto systémů se setkáváme s několika problémy. Skutečnost, že velká 

část zatížení chlazení budov, způsobená vstupem solární energie, nám poskytuje dobrou shodu 

pro chlazení absorpčním chladičem poháněným energií ze solárního systému. Existuje však 

vždy tepelné zpoždění související s tepelnou kapacitou systému, takže shoda není dokonalá. 

Navíc velké množství budov a zařízení nemá chladící požadavky shodné se solárním vstupem. 

Tím pádem musí být zajištěno chlazení zařízení, i když Slunce nesvítí. Hlavní částí tepelného 

zatížení v budově jsou často počítače a jiná kancelářská zařízení. Ty ale produkují teplo, pokud 

jsou zapnutá, takže i když má chladící zátěž tendenci sledovat zátěž solárním vstupem, není 

shoda perfektní. Na základě těchto problému se volí hybridní provedení, kde volíme kombinaci 

chladičů. Výchozí chladič je poháněn jinak než solárně a druhý je poháněn právě solárním 

zařízením, čímž využijeme energii ze Slunce. Tímto provedením rostou rozměry chladiče oproti 

běžnému provedení bez solárních systémů. [6] 

6.4 Odsolování mořské vody 

Odsolování vody je energeticky velmi náročný proces, který však funguje na principu 

podobném, jako probíhá v absorpčním čerpadle. Typicky jsou tyto systémy napájeny 

z nedalekých paroplynových elektráren (např. Fujairah) a tyto produkují elektřinu a zejména 

páru pro ohřev regenerovaného roztoku pro reversní osmózu – RO. Využitím kondenzačního 

tepla spalin za pomocí tepelného čerpadla lze ohřát jedno z médií v RO o několik desítek °C 

a zvýšit tak účinnost využití energie. Nutno podotknout, že tato aplikace je momentálně ve 

stádiu konceptu a nebyla prozatím nikde komerčně aplikována.  

Existuje dostatečné množství konceptů zajišťující životaschopnost výrobcům 

absorpčních systémů a investicím do dalšího vývoje. V následující kapitole provedeme výpočet 

jednoho konkrétního tepelného čerpadla integrovaného s kondenzátorem spalin a podíváme se 

detailněji na zakreslení hodnot do Dühringova diagramu. [24] 
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7. Výpočet absorpčního tepelného čerpadla 

Výpočet absorpčního tepelného čerpadla, byl proveden na základě výkresového dokumentu se 

základními parametry systému, které jsem obdržel jako podklad. Podkladový výkres je 

zakreslen ve zjednodušené formě na obrázku č. 7.1. Důležité hodnoty jsou zapsány v tabulce 

č. 7.1 s patřičným označením podle předlohy. Výpočtové soubory v programu EES jsou 

provedeny na základě zdrojů z knihy s citovaným číslem [6]. 

 

Obr. 7.1: Zobrazení základních komponent absorpčního tepelného čerpadla (K - kondenzátor, G - generátor, 

A - absorbér, V - výparník) 

Tab. 7.1: Tabulka zadaných hodnot 

 Průtok [kg/s] Teplota [°C] Tlak [kPa] 
Entalpie 

[kJ/kg] 

Generátor vstup (6) 3,585 174 750 2 781,35 

Generátor výstup (8) 3,585 90 750 377,49 

Výparník vstup (14) 200,00 48,92 600 205,29 

Výparník výstup (13) 200,00 42 600 176,42 

Absorbér vstup (11) 144,00 63,69 600 267,06 

Kondenzátor výstup (12) 144,00 87,53 600 367,01 
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Další zadanou hodnotou je tepelný výkon na výparníku �̇�𝑉 = 5 774 𝑘𝑊. Červeně 

vyznačená hodnota 90 °C je teplota, kterou získáme až po průchodu páry podchlazovačem. Ten 

je umístěn na výstupu generátoru, tudíž teplota páry mezi podchlazovačem a výstupem 

generátoru je podstatně vyšší. Velikost této teploty získáme po zjištění skutečného tepelného 

výkonu generátoru z námi navržených hodnot.  

Z výkresových parametrů byl proveden vlastní návrh vnitřních parametrů zařízení, 

u kterého se pro zjednodušení nezabýváme ztrátami. Prvním krokem pro navržení systému bylo 

určení výchozích hodnot, které potřebujeme pro sestrojení Dühringova diagramu. Přes 

výpočtový software společnosti GE Power s.r.o. byly na základě výkresových hodnot z tabulky 

č. 7.1 získány dva důležité body 1 a 4. Hodnoty bodů 8 a 10 jsou získány na základě 

výkresových, kde bod č. 10 představuje teplotu na výstupu z výparníku s vhodně zvolenou 

změnou ∆t10 =  −5 °C pro zajištění přenosu tepla. Hodnota v bodě č. 8 představuje teplotu na 

výstupu z kondenzátoru ∆t8 =  +4 °C. Takto získané body zakreslíme do Dühringova diagramu 

(obr. 7.3), a tím získáme hodnoty dvou tlakových hladin a koncentrací. Díky jednotlivým 

teplotám jsme schopni pomocí softwaru EES získat hodnoty entalpií podle integrovaných 

termodynamických tabulek závislých na parametrech vody a LiBr. Například v bodě č. 1 je 

entalpie určena jako funkce teploty, tlaku a koncentrace LiBr daného bodu. Obdobně jsou 

řešeny další body s ohledem na termodynamické vlastnosti média. Počáteční a další řešené body 

jsou zakresleny na obrázku č. 7.2.  

  

Obr. 7.2: Schéma absorpčního tepelného čerpadla s vyznačenými body 
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Druhým krokem pro zjednodušení výpočtu požadovaných hodnot jsme si zvolili průtok 

roztoku v bodě č. 1 na 1 kg/s. Využitím bilančních rovnic získáme průtoky v jednotlivých 

větvích systému. Vycházíme ze základních rovností: 

 �̇�1 = �̇�2 = �̇�3 (7.1) 
 

 �̇�4 = �̇�5 = �̇�6 (7.2) 
 

 �̇�7 = �̇�8 = �̇�9 = �̇�10 (7.3) 
 

Stejné rovnosti platí pro koncentrace. 

       �̇�1 = �̇�𝟕 + �̇�4 (7.4) 
 

�̇�7 = �̇�1 − �̇�4 →  �̇�7 = �̇�1 ∙ (1 −
𝑥1

𝑥4
) = 1 ∙ (1 −

0,5291

0,6541
) = 0,191 𝑘𝑔/𝑠   

        �̇�1 = �̇�10 + �̇�𝟔 (7.5) 
 

�̇�6 = �̇�1 − �̇�10 →  �̇�6 = 1 − 0,191 = 0,809 𝑘𝑔/𝑠   

Tímto máme určené průtoky v jednotlivých větvích pro 1 kg/s roztoku a můžeme přejít 

k určení teplot a entalpií ve zbývajících bodech. Hledané hodnoty počátečních bodů jsou 

zaneseny do tabulky č. 7.2. 

  

Obr. 7.3: Vykreslení počátečních bodů do Dühringova diagramu 
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Tab. 7.2: Hodnoty pro výchozí body diagramu 

 
Entalpie 

[kJ/kg] 

Hmotnostní 

průtok [kg/s] 
Teplota [°C] Koncentrace [%] 

Bod 1 147,2 1 66,5 52,91 

Bod 4 367,9 0,809 158,6 65,41 

Bod 8 383,2 0,191 91,5 0 

Bod 10 2 568 0,191 37 0 
 

U výpočtu entalpií budeme vycházet ze základních rovností podle uspořádání schématu. 

Mezi body 4,5 a 8,9 dochází k izoentalpickému škrcení → hodnota entalpie je konstantní. Mezi 

body 1,2 je roztok hnán čerpadlem do vyšších hodnot tlaků za konstantní teploty. 

h5 = h6          T5 = T6 

 h8 = h9          T9 = T10 

Teplotu v bodě č. 5 určíme na základě teploty T1. Pro efektivní předání tepla ve výměníku 

musím docílit teplotního spádu mezi studenou větví proudící nahoru do generátoru a ohřátou 

větví proudící z generátoru. Na základě těchto vlastností jsme si zvolili ∆T = 20°C:  

 T5 = T1 + ∆T = 66,5 + 20 = 86,5 °C (7.6) 
 

Pomocí programu EES a jeho využití termodynamických vlastností LiBr a H2O pak 

získáváme podle teploty T5 entalpii h5 = 236,9 kJ/kg. Teplota T5 má velký vliv na hodnotu 

efektivity výměníku SHX. Pro vyšší hodnotu COP je snaha dosáhnout co nejvyšší hodnoty ε𝑆𝐻𝑋 

počítanou ze vztahu: 

 
ε𝑆𝐻𝑋 =

𝑇4 − 𝑇5

𝑇4 − 𝑇2
=

158,6 − 86,5

158,6 − 66,52
= 0,783 (7.7) 

 

Entalpii v bodě č. 3 jsme nyní schopni určit z bilanční rovnice pro tepelný výměník SHX 

z rovnice: 

 �̇�2/3 ∙ 𝒉𝟑 − �̇�2/3 ∙ ℎ2 = �̇�4/5 ∙ (ℎ4−ℎ5) (7.8) 
 

ℎ3 =
�̇�4/5 ∙ (ℎ4−ℎ5) + �̇�2/3 ∙ ℎ2

�̇�2/3
=

0,809 ∙ (367,9 − 236,9) + 1 ∙ 147,2

1
= 253,3 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Pomocí programu EES pak dostáváme teplotu T3 = 115,8ٞ °C (funkce entalpie, tlaku, 

koncentrace). Teplota v bodě č. 7 byla získána pomocí EES jako teplota saturace určená funkcí 

příslušné tlakové hladiny a koncentrace v bodě č. 3 → T7 = 128,3 °C. 

Nyní máme získány hodnoty entalpií, teplot, průtoků a koncentrací v jednotlivých bodech 

a můžeme určit hodnoty reálných průtoků podle zadaného tepelného výkonu výparníku QV 

z bilanční rovnice: 

 �̇�𝑉 = �̇�10𝑅 ∙ ℎ10 − �̇�9𝑅 ∙ ℎ9 = �̇�𝟗/𝟏𝟎𝑹 ∙ (ℎ10−ℎ9) (7.9) 
 

�̇�9/10𝑅 =
�̇�𝑉

ℎ10−ℎ9
=

5 774

2 568 − 383,2
= 2,64 𝑘𝑔/𝑠 

�̇�9/10𝑅 = �̇�7𝑅 = �̇�8𝑅 = �̇�9𝑅 = �̇�10𝑅 
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Reálný průtok v bodě č. 1 získáme ze vztahu: 

 
�̇�1𝑅 =

�̇�9/10

�̇�10
∙ �̇�1 =

2,64

0,191
∙ 1 = 13,82 𝑘𝑔/𝑠 (7.10) 

 

Tímto číslem pak rovnoměrně roznásobíme všechny zbývající průtoky spočítané pro 1 kg/s 

roztoku. Výsledné hodnoty navrženého systému jsou zaneseny v tabulce č. 7.3. 

Tab. 7.3: Vypočítané a navržené hodnoty v jednotlivých bodech zařízení podle obr. 7.2 

 Entalpie [kJ/kg] 
Hmotnostní 

průtok [kg/s] 
Teplota [°C] Koncentrace [%] 

Bod 1 147,23784 13,82 66,5 52,91 

Bod 2 147,28141 13,82 66,5 52,91 

Bod 3 253,3 13,82 115,8 52,91 

Bod 4 367,9 11,18 158,6 65,41 

Bod 5 236,9 11,18 86,5 65,41 

Bod 6 236,9 11,18 86,5 65,41 

Bod 7 2 735,3 2,64 128,3 0 

Bod 8 383,2 2,64 91,5 0 

Bod 9 383,2 2,64 37 0 

Bod 10 2 568,0 2,64 37 0 
 

Na základě navrženého a počítaného systému určíme tepelné výkony jednotlivých 

výměníků:   

Tepelný výkon výparníku (7.9): �̇�𝑉 = �̇�10𝑅 ∙ ℎ10 − �̇�9𝑅 ∙ ℎ9 (7.9) 
 

�̇�𝑽 = 2,64 ∙ 2 568 − 2,64 ∙ 383,2 = 𝟓 𝟕𝟔𝟕 𝒌𝑾 

Tepelný výkon výparníku se od výkresového může lišit hned z několika důvodů, 

například kvůli jinak navrženým hodnotám koncentrací, špatnému zaokrouhlování apod. 

Tepelný výkon absorbéru: �̇�𝐴 = �̇�10𝑅 ∙ ℎ10 + �̇�6𝑅 ∙ ℎ6 − �̇�1𝑅 ∙ ℎ1 (7.11) 
 

�̇�𝑨 = 2,64 ∙ 2 568 + 11,18 ∙ 236,9 − 13,82 ∙ 147,2 = 𝟕 𝟑𝟗𝟑 𝒌𝑾 

Tepelný výkon generátoru: �̇�𝐺 = �̇�4𝑅 ∙ ℎ4 + �̇�7𝑅 ∙ ℎ7 − �̇�3𝑅 ∙ ℎ3 (7.12) 
 

�̇�𝑮 = 11,18 ∙ 367,9 + 2,64 ∙ 2 735,3 − 13,82 ∙ 253,3 = 𝟕 𝟖𝟑𝟑 𝒌𝑾 

Tepelný výkon kondenzátoru: �̇�𝐾 = �̇�7𝑅 ∙ ℎ7 − �̇�8𝑅 ∙ ℎ8 
 

(7.13) 

�̇�𝑲 = 2,64 ∙ 2 735,3 − 2,64 ∙ 383,2 = 𝟔 𝟐𝟎𝟗 𝒌𝑾 

Aby byla zajištěna tepelná bilance celého systému, musí platit: 

 �̇�𝑨 + �̇�𝑲 = �̇�𝑽 + �̇�𝑮 (7.14) 
 

13 602 𝑘𝑊 = 13 601 𝑘𝑊 

Rovnost je téměř splněna, minimální rozdíl je způsoben zaokrouhlováním. 
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Tepelný výkon výměníku SHX musí splňovat tepelnou bilanci horké a studené strany. Účinnost 

ε𝑆𝐻𝑋 je zahrnuta:  

�̇�𝑺𝑯𝑿𝑯 = �̇�𝑺𝑯𝑿𝑺 

 �̇�4𝑅 ∙ ℎ4 − �̇�5𝑅 ∙ ℎ5 = �̇�3𝑅 ∙ ℎ3 − �̇�2𝑅 ∙ ℎ2 (7.15) 
 

1 465 𝑘𝑊 = 1 465 𝑘𝑊 

Tepelná bilance je splněna. 

Jak bylo zmíněno, pomocí čerpadla se dostaneme na vyšší tlakovou hladinu proudícího 

roztoku. Při tomto procesu dojde k zanedbatelné změně entalpie za předpokladu 

izoentropického modelu čerpadla (neuvažujeme účinnost). Práce čerpadla je v porovnání 

s tepelnými výkony ostatních komponent velmi malá a může činit pouze 0,01 % tepla 

vstupujícího do generátoru. Z termodynamického hlediska je v jednookruhovém systému 

voda/LiBr tato práce zanedbatelná a není zahrnuta ve výpočtu COP. Stále se ale musí dbát na 

pečlivost jeho navržení (utěsnění čerpadla, korozní materiály, příznivé náklady a další). 

Z důvodu velmi malého rozdílu entalpií v bodě č. 1 a 2 je výpočet proveden na pět desetinných 

míst pro vyšší přesnost výkonu: 

�̇� = �̇�2𝑅 ∙ ℎ2 − �̇�1𝑅 ∙ ℎ1 = 13,82 ∙ 147,28141 − 13,82 ∙ 147,2378 = 0,6021 𝑘𝑊 (7.16) 
 

Součinitel výkonu COP navrženého systému pak získáme ze známého vztahu: 

 
𝐶𝑂𝑃 =  

�̇�𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟á𝑡𝑜𝑟 + �̇�𝑣ý𝑝𝑎𝑟𝑛í𝑘

�̇�𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟á𝑡𝑜𝑟

=
7 833 + 5 767

7 833
= 1,736 (7.17) 
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Nyní si pro srovnání spočítáme tepelné výkony podle výkresových hodnot 

z tabulky č. 7.1 označené podle obrázku č. 7.4 (vstupy a výstupy podle šipek): 

�̇�𝑽𝒗ý𝒌 = �̇�17/18 ∙ (ℎ17 − ℎ18) = 200 ∙ (205,29 − 176,42) = 𝟓 𝟕𝟕𝟒 𝒌𝑾 (7.18) 
 

Pro generátor sice máme výkresovou hodnotu entalpie a teploty na výstupu, ale nás 

z hlediska výpočtu zajímá teplota před vstupem do podchlazovače. Teplotu ihned za výstupem 

z generátoru určíme ze základní bilanční rovnice s využitím již spočítaného tepelného výkonu 

generátoru: 

 �̇�𝐺 = �̇�11/12 ∙ (ℎ11 − ℎ12𝑃𝑃) (7.19) 
 

ℎ12𝑃𝑃 =
�̇�11/12 ∙ ℎ11 − �̇�𝐺

�̇�11/12
=

3,585 ∙ 2 781,35 − 7 833

3,585
= 596,47 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Podle předpokládaných vlastností páry pak dostáváme z programu EES teplotu na výstupu 

z generátoru (před vstupem do podchlazovače) T12PP = 141,6 °C. Tepelný výkon generátoru 

odpovídá tedy hodnotě �̇�𝑮𝒗ý𝒌 = 𝟕 𝟖𝟑𝟑 𝒌𝑾. 

K určení tepelného výkonu absorbéru z výkresových hodnot nám schází hodnota entalpie, 

respektive teplota mezi absorbérem a kondenzátorem. Entalpii na výstupu z absorbéru určíme 

z jeho celkové bilance výměníku pomocí navržených hodnot: 

 �̇�1𝑅 ∙ ℎ1 − �̇�6𝑅 ∙ ℎ6 − �̇�10𝑅 ∙ ℎ10 = �̇�13/14 ∙ (ℎ13 − ℎ14) (7.20) 
 

Obr. 7.4: Schéma systému s vyznačenými body pro vnější výpočet 
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ℎ14 =
�̇�6𝑅 ∙ ℎ6 + �̇�10𝑅 ∙ ℎ10 − �̇�1𝑅 ∙ ℎ1

�̇�13/14

+ ℎ13 =
11,18 ∙ 236,9 + 2,64 ∙ 2 568 − 13,82 ∙ 147,2

144
+ 267,06 

ℎ14 = 318,397 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Pro kontrolu určíme hodnotu entalpie na vstupu do kondenzátoru, která musí být stejná: 

 �̇�7𝑅 ∙ (ℎ7 − ℎ8) = �̇�15/16 ∙ (ℎ16 − ℎ15) (7.21) 
 

ℎ15 = ℎ16 −
�̇�7𝑅 ∙ (ℎ7 − ℎ8)

�̇�15
16

= 367,01 −
2,64 ∙ (2 735,3 − 383,2)

144
= 323,894 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

ℎ14 ≠ ℎ15 

Z výsledku pro entalpie h14 a h15 můžeme vidět, že entalpie v bodě č. 15 je vyšší. Do 

kondenzátoru nám tedy proudí kapalina o vyšší teplotě → teplo nám na vstupu do kondenzátoru 

schází. Zmenšením zadaného průtoku �̇�15/16 = �̇�13/14 = 144 𝑘𝑔/𝑠 se nám zvýší na každé 

straně teplota o ∆t. Provedením iteračního výpočtu na základě entalpií h14 a h15 se z programu 

EES dostaneme k hodnotě průtoku �̇�𝑨𝑲 = 𝟏𝟑𝟔, 𝟎𝟖 𝒌𝒈/𝒔, při kterém je entalpie na výstupu 

z absorbéru a vstupu do kondenzátoru stejná 𝒉𝑨𝑲 = 𝟑𝟐𝟏, 𝟑𝟖𝟓 𝒌𝑱/𝒌𝒈. 

Pomocí entalpie hAK, získané z předchozího výpočtu určíme známým postupem 

z programu EES teplotu 𝑻𝑨𝑲 = 𝟕𝟔, 𝟔𝟔 °𝑪 (jako funkce tlaku spojené větve a entalpie hAK). 

Tepelný výkon absorbéru je tedy: 

�̇�𝑨𝒗ý𝒌 = �̇�𝐴𝐾 ∙ (ℎ𝐴𝐾 − ℎ13) = 144 ∙ (321,385 − 267,06) = 𝟕 𝟑𝟗𝟑 𝒌𝑾 (7.22) 
 

Posledním výkonem k určení je tepelný výkon kondenzátoru. Postup bude podobný jako 

výpočet tepelného výkonu absorbéru. Pomocí vyřešení entalpie mezi absorbérem 

a kondenzátorem hAK získáváme tepelný výkon kondenzátoru: 

�̇�𝑲𝒗ý𝒌 = �̇�𝐴𝐾 ∙ (ℎ16 − ℎ𝐴𝐾) = 144 ∙ (367,01 − 321,385) = 𝟔 𝟐𝟎𝟗 𝒌𝑾 (7.23) 
 

Tab. 7.4: Shrnutí získaných a zadaných hodnot z obr. 7.4 

 
Entalpie vstup 

[kJ/kg] 

Hmotnostní 

průtok [kg/s] 
Teplota [°C] 

Bod 11 2 781,35 3,585 174 

Bod 12 377,49 3,585 141,6 

Bod 13 267,06 136,08 63,69 

Bod 14 321,385 136,08 77,66 

Bod 15 321,385 136,08 77,66 

Bod 16 367,01 136,08 87,53 

Bod 17 205,29 200,00 48,92 

Bod 18 176,42 200,00 42,00 
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Při porovnání hodnot tepelných výkonů získaných z navrženého systému a dopočítaných 

výkresových hodnot se dostáváme téměř k totožným číslům. Drobné nepřesnosti mohou být 

způsobeny v důsledku zanedbání ztrát systému, nebo také zaokrouhlováním. 

�̇�𝑽𝒗ý𝒌 = 𝟓 𝟕𝟕𝟒 𝒌𝑾 → �̇�𝑽 = 𝟓 𝟕𝟔𝟕 𝒌𝑾 

�̇�𝑮𝒗ý𝒌 = 𝟕 𝟖𝟑𝟑 𝒌𝑾 → �̇�𝑮 = 𝟕 𝟖𝟑𝟑 𝒌𝑾 

�̇�𝑨𝒗ý𝒌 = 𝟕 𝟑𝟗𝟑 𝒌𝑾 → �̇�𝑨 = 𝟕 𝟑𝟗𝟑 𝒌𝑾 

�̇�𝑲𝒗ý𝒌 = 𝟔 𝟐𝟎𝟗 𝒌𝑾 → �̇�𝑲 = 𝟔 𝟐𝟎𝟗 𝒌𝑾 

Když máme vyčíslené teploty celého systému, můžeme spočítat teplotní spády 

jednotlivých výměníků: 

∆𝑇𝑙𝑚𝑉 =
(𝑇17 − 𝑇10) − (𝑇18 − 𝑇9)

ln (
𝑇17 − 𝑇10
𝑇18 − 𝑇9

)
=

(48,92 − 37) − (42 − 37)

ln (
48,92 − 37

42 − 37
)

= 7,965 °𝐶 (7.24) 

 

∆𝑇𝑙𝑚𝐺 =
(𝑇11 − 𝑇4) − (𝑇12 − 𝑇7)

ln (
𝑇11 − 𝑇4
𝑇12 − 𝑇7

)
=

(174 − 158,6) − (141,6 − 128,3)

ln (
174 − 158,6

141,6 − 128,3)
= 14,324 °𝐶 

 

(7.25) 

∆𝑇𝑙𝑚𝐴 =
(𝑇6 − 𝑇14) − (𝑇1 − 𝑇13)

ln (
𝑇6 − 𝑇14
𝑇1 − 𝑇13

)
=

(86,5 − 76,05) − (66,5 − 63,69)

ln (
86,5 − 76,05
66,5 − 63,69

)
= 5,609 °𝐶 (7.26) 

 

∆𝑇𝑙𝑚𝐾 = |
(𝑇15 − 𝑇8) − (𝑇16 − 𝑇8)

ln (
𝑇15 − 𝑇8
𝑇16 − 𝑇8

)
| = |

(77,36 − 91,5) − (87,53 − 91,5)

ln (
77,36 − 91,5
87,53 − 91,5

)
| = |8,006| °𝐶 (7.27) 

 

Absorpční tepelná čerpadla jsou velice citlivá na změny vstupních hodnot. Konkrétně 

hodnota COP je závislá na teplotních poměrech, proto se na jednotlivých výměnících snažíme 

docílit co nejmenší hodnoty teplotního spádu. Bohužel při snaze snížit teplotní spády na co 

nejmenší hodnotu dochází k nárůstu rozměrů teplosměnných ploch. Naším cílem je najít takové 

hodnoty, které by zajistily optimální velikosti výměníků, a zároveň došlo k efektivnímu využití 

tepelné energie. V tomto případě jsou velikosti teplotních spádů, vhledem k navrženým 

parametrům, optimální. 

7.1 Parametrická studie založená na změně teploty vratné vody 
při konstantním ∆t mezi výparníkem a kondenzátorem 

Na základě prvotního výpočtu absorpčního tepelného čerpadla můžeme provést parametrické 

studie při změnách důležitých parametrů, jako je teplota vratné vody. Výpočet je prováděn 

obdobně. Uvažujeme konstantní průtok vratné vody 144 kg/s o tlaku 6 bar. Dalším důležitým 

předpokladem je konstantní hodnota rozdílové teploty mezi výstupy kondenzátoru a výparníku 

∆𝑡𝑉𝐾 . Při této studii vycházíme ze schématického zapojení zařízení podle výkresu a ze 

zachování teplotních změn média jednotlivých výměníků, jako jsou: 

 ∆𝑡𝐷𝐻 = 𝑡𝐾𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 − 𝑡𝐾𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 = 87,5 − 63,69 =  23,84 °𝐶 (7.28) 
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 ∆𝑡𝐶𝐻𝑉 = 𝑡𝑉𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 − 𝑡𝑉𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 = 48,92 − 42 = 6,92 °𝐶 (7.29) 
 

∆𝑡𝐾 = +4 °𝐶 

∆𝑡𝑉 =  −5 °𝐶 

 ∆𝑡𝑉𝐾 = 𝑡𝐾𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 − 𝑡𝑉𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 = 87,5 − 42 = 45,5 °𝐶 (7.30) 
 

 

Obr. 7.5: Schématické zapojení absorpčního tepelného čerpadla 

Teplota vrátné vody v prvním výpočtu parametrické studie byla zvolena na vstupu do 

absorbéru tDH1 = 70 °C. Teplotu na výstupu z kondenzátoru bychom tedy určili jako součet 

zvolené teploty a teplotní změny ∆tDH podle změny teploty v prvotním výpočtu. Výsledek, by 

ale překračoval hodnotu přes 90 °C, proto je nutné zvolit ∆tDH menší. Teplotu na výstupu 

z kondenzátoru určíme ze vztahu: 

 𝑡𝐷𝐻𝑣ý𝑠𝑡70 = 𝑡𝐷𝐻1 + ∆𝑡𝐷𝐻2 = 70 + 20 = 90 °𝐶 (7.31) 
 

Následně můžeme určit reálnou teplotu na výstupu a vstupu výparníku z elementárních 

vztahů vycházejících ze zvolených teplot na začátku studie: 

 𝑡𝐶𝐻𝑉𝑣ý𝑠𝑡70 = 𝑡𝐷𝐻𝑣ý𝑠𝑡70 − ∆𝑡𝑉𝐾 = 90 − 45,5 = 44,5 °𝐶 (7.32) 
 

 𝑡𝐶𝐻𝑉𝑣𝑠𝑡70 = 𝑡𝐶𝐻𝑉𝑣ý𝑠𝑡70 + ∆𝑡𝐶𝐻𝑉 = 44,5 + 6,92 = 51,42 °𝐶 (7.33) 
 

Pro vyčíslení celého systému v programu EES potřebujeme teoretické teploty v bodě 

č. 8 a 10: 

 𝑡8 = 𝑡𝐷𝐻1 + ∆𝑡𝐷𝐻2 + ∆𝑡𝐾 = 70 + 20 + 4 = 94 °𝐶 (7.34) 
 

 𝑡10 = 𝑡𝐶𝐻𝑉𝑣ý𝑠𝑡70 + ∆𝑡𝑉 = 44,5 + (−5) = 39,5 °𝐶 (7.35) 
 

Takto vyčíslené teploty bodů č. 8 a 10 zaneseme do programu EES, který pro výpočet 

systému požaduje čtyři počáteční teploty a účinnost výměníku SHX. Protože provádíme 

parametrickou studii, můžeme si navrhnout, že koncentrace látek zůstanou stejné, tudíž 

můžeme zjistit podle Dühringova diagramu dvě zbývající teploty. Důležité je také zmínit, že 

hodnoty dosazovaných teplot do programu jsou uvažovány s příslušnou změnou teploty ∆𝑡𝑉 

a ∆𝑡𝐾 potřebné pro přenos tepla. Spočítané hodnoty (teploty, entalpie, koncentrace, tlaky, 
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průtoky) z programu EES jsou spočítané pro 1 kg proudící kapaliny obdobně jako v počátečním 

výpočtu. Ke změně dochází při výpočtu reálného průtoku v systému podle vztahu vycházejícího 

z tepelného výkonu výparníku podle vztahů (7.9) a (7.10):  

�̇�𝑅𝑉 = �̇�9/10𝑅 · (ℎ10 − ℎ9) ⇒ �̇�9/10𝑅 =
�̇�𝑅𝑉

ℎ10 − ℎ9
=

𝟑 𝟕𝟓𝟓

2 572 − 393,8
= 1,72 𝑘𝑔/𝑠 

 

 
�̇�1𝑅 =

�̇�9/10𝑅

�̇�10
∙ �̇�1 =

1,72

0,191
∙ 1 = 9,024 𝑘𝑔/𝑠  

 

Máme určený průtok ve větvi kondenzátoru a výparníku �̇�𝑅𝑉10 podle obrázku 7.2 

a můžeme vyčíslit zbytek vnitřního zařízení roznásobením hmotnostního průtoku �̇�1𝑅 v bodě 

č. 1 s jednotlivými jednotkovými průtoky. Jednotkové průtoky mají stejnou hodnotu jako 

v počátečním výpočtu vlivem zachování koncentrací. Výsledky interního výpočtu jsou 

zaneseny v tabulce 7.5. 

Tab. 7.5: Vypočítané a navržené hodnoty v jednotlivých bodech zařízení podle obr. 7.2 

 Entalpie [kJ/kg] 
Hmotnostní 

průtok [kg/s] 
Teplota [°C] Koncentrace [%] 

Bod 1 153,28 9,024 69,33 52,91 

Bod 2 153,33 9,024 69,35 52,91 

Bod 3 259,54 9,024 118,64 52,91 

Bod 4 373,34 7,30 161,55 65,41 

Bod 5 242,05 7,30 89,33 65,41 

Bod 6 242,05 7,30 89,33 65,41 

Bod 7 2740,22 1,724 131,13 0 

Bod 8 393,77 1,724 94 0 

Bod 9 393,77 1,724 39,50 0 

Bod 10 2572,46 1,724 39,50 0 
 

Tepelný výkon výparníku �̇�𝑹𝑽 = 3 755 kW byl získán jako podklad a je určen v závislosti 

na hodnotě vratné vody tDH1 = 70 °C. Jedná se o dosažený tepelný výkon výparníku při této 

teplotě vratné vody, který systém generuje. Obdobně máme k dispozici i další hodnoty pro 

tDH2 = 60 °C → �̇�𝑹𝑽 = 6 816 kW a tDH3 = 50 °C → �̇�𝑹𝑽 = 8 145 kW. 

Na základě získaných hodnot z programu EES, a dalších námi spočítaných v předchozích 

krocích, vyčíslíme hodnoty tepelných výkonů jednotlivých výměníků podle známých vzorců: 

Tepelný výkon výparníku (7.9):  �̇�𝑉 = �̇�10𝑅 ∙ ℎ10 − �̇�9𝑅 ∙ ℎ9  
 

�̇�𝑽 = 1,72 ∙ 2 572,46 − 1,72 ∙ 393,77 = 𝟑 𝟕𝟓𝟓 𝒌𝑾  

Tepelný výkon absorbéru (7.11): �̇�𝐴 = �̇�10𝑅 ∙ ℎ10 + �̇�6𝑅 ∙ ℎ6 − �̇�1𝑅 ∙ ℎ1  
 

�̇�𝑨 = 1,72 ∙ 2 572,46 + 7,3 ∙ 242,05 − 9,024 ∙ 153,28 = 𝟒 𝟖𝟏𝟖 𝒌𝑾 

Tepelný výkon generátoru (7.12): �̇�𝐺 = �̇�4𝑅 ∙ ℎ4 + �̇�7𝑅 ∙ ℎ7 − �̇�3𝑅 ∙ ℎ3  
 

�̇�𝑮 = 7,3 ∙ 373,34 + 1,72 ∙ 2 740,22 − 9,024 ∙ 259,54 = 𝟓 𝟏𝟎𝟔 𝒌𝑾 

Tepelný výkon kondenzátoru (7.13): �̇�𝐾 = �̇�7𝑅 ∙ ℎ7 − �̇�8𝑅 ∙ ℎ8  
 

�̇�𝑲 = 1,72 ∙ 2 740,22 − 1,72 ∙ 393,77 = 𝟒 𝟎𝟒𝟒 𝒌𝑾 
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Aby byla zajištěna tepelná bilance celého systému, musí platit (7.14): 

 �̇�𝑨 + �̇�𝑲 = �̇�𝑽 + �̇�𝑮  
 

8 862 𝑘𝑊 = 8 862 𝑘𝑊 

Tepelná bilance je splněna. 

Tepelný výkon výměníku SHX musí splňovat tepelnou bilanci horké a studené strany. Účinnost 

ε𝑆𝐻𝑋 je zahrnuta:  

�̇�𝑺𝑯𝑿𝑯 = �̇�𝑺𝑯𝑿𝑺 

 �̇�4𝑅 ∙ ℎ4 − �̇�5𝑅 ∙ ℎ5 = �̇�3𝑅 ∙ ℎ3 − �̇�2𝑅 ∙ ℎ2  
 

958, 47 𝑘𝑊 = 958, 47 𝑘𝑊 

Tepelná bilance je splněna. 

COP takového systému je pak (7.17):  

 
𝐶𝑂𝑃 =  

�̇�𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟á𝑡𝑜𝑟 + �̇�𝑣ý𝑝𝑎𝑟𝑛í𝑘

�̇�𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟á𝑡𝑜𝑟

=
5 106 + 3 755

5 106
= 1,735  

 

Můžeme vidět, že hodnota COP je sice vysoká, ale získané výkony jednotlivých 

výměníků jsou oproti původní tDH = 63,69 °C o tisícovky kW nižší viz tabulka 7.7. 

Provedenými výpočty jsme si ukázali důležité změny parametrů pro teplotu vratné vody 

70 °C. Nyní si už jen stručně uvedeme důležité parametry při změnách DH. Výpočtový postup 

je stejný s jedním rozdílem, že pro ∆tDH uvažujeme naši zvolenou hodnotu 23,84 °C, protože 

se na výstupu z kondenzátoru nedostaneme přes teplotu 90 °C. 

Tab. 7.6: Porovnání teplot výměníků při změnách teploty vratné vody 

 

Tep. na 

vstupu do 

absorbéru 

[°C] 

Tep. na 

výstupu z 

kondenzátoru 

[°C] 

Tep. na 

výstupu z 

výparníku 

[°C] 

Tep. na 

vstupu do 

výparníku 

[°C] 

COP [-] 

DH 70 70 90 44,5 51,42 1,735 

DH 63,69 63,69 87,53 42 48,92 1,736 

DH 60 60 83,84 38,34 45,26 1,737 

DH 50 50 73,84 38,34 35,26 1,741 
 

Podle tabulky 7.6 nedochází k rapidní změně hodnoty COP z důvodu přizpůsobování 

teplosměnných ploch. Pokud by hodnoty teplosměnných ploch byly konstantní, změny by byly 

výraznější. 
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Tab. 7.7: Porovnání tepelných výkonů výměníků při změnách teploty vratné vody 

 

Tep. výkon 

absorbéru 

[kW] 

Tep. výkon 

kondenzátoru 

[kW] 

Tep. výkon 

generátoru 

[kW] 

Tep. výkon 

výparníku 

[kW] 

Tep. výkon 

SHX [kW] 

DH 70 4 818 4 044 5 106 3 755 959 

DH 63,69 7 393 6 209 7 833 5 767 1 465 

DH 60 8 727 7 334 9 245 6 816 1 719 

DH 50 10 394 8 750 10 999 8 145 2 013 
 

Jak můžeme vidět v tabulce 7.7 s klesající teplotou vratné vody, nám při konstantním 

průtoku 144 kg/s a tlaku 6 barů, rapidně stoupají tepelné výkony jednotlivých výměníků. Naši 

snahou je tedy dosáhnout co nejnižší teploty vratné vody přiváděné do systému, abychom z toho 

vytěžili co nejvíce tepla. Nutno podotknout, že zařízení má ve všech stavech identickou velikost 

= teplosměnná plocha je konstantní. 

 

Obr. 7.6: Graf závislosti tepelného výkonu kondenzátoru spalin na teplotě vratné vody 

Z grafu 7.6 také vyplývá, že při poklesu teploty vratné vody se tepelný výkon 

kondenzátoru rapidně zvyšuje. Tyto informace je nutné zohlednit v prováděné integraci 

absorpčního tepelného čerpadla do teplárenského cyklu – zejména využití dle odběrového 

diagramu. 

7.2 Parametrická studie založená na změně ∆t (rozdílová teplota 
mezi výstupy výparníku a kondenzátoru) a teplotě vratné vody 

Výpočet druhé parametrické studie je obdobný jako v kapitole 7.1. Jediný rozdíl je zde ve volbě 

∆𝑡𝑉𝐾, což je rozdíl teploty mezi výstupy výparníku a kondenzátoru. V první parametrické studii 

byla tato teplota konstantní, v tomto případě bude nabývat hodnot: 

∆𝑡𝑉𝐾30 = 30 °𝐶 

∆𝑡𝑉𝐾40 = 40 °𝐶 

∆𝑡𝑉𝐾50 = 50 °𝐶 

Našim úkolem je vypočítat známým postupem takové systémy, které budou vycházet 

z kombinace změny teplot vratné vody (DH 70, DH 60, DH 50) a teplot ∆𝑡𝑉𝐾. Musíme tedy 

provést devět kombinací výpočtu AHP pro uvažované teploty vratné vody a ∆𝑡𝑉𝐾. Hodnoty 

tepelných výkonu výparníků (3 775 kW, 6 816 kW, 8 145 kW) získané jako podklad využijeme 

i zde podle příslušné teploty vratné vody. Výsledky jednotlivých počítaných systémů jsou 

zaneseny v následujících tabulkách. 
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Tab. 7.8: Závislost změny COP na změnách teploty vratné vody a rozdílové teploty mezi výstupy výparníku 

a kondenzátoru 

COP ∆t = 30 °C ∆t = 40 °C ∆t = 50 °C 

DH 70 1,761 1,744 1,728 

DH 60 1,762 1,746 1,730 

DH 50 1,766 1,749 1,734 
 

Z tabulky 7.8 můžeme vidět, že nejvyšších hodnot COP dosahujeme při volbě menší 

změny teploty ∆𝑡𝑉𝐾. Naopak nižších hodnot COP dosahujeme s rostoucí hodnotou ∆𝑡𝑉𝐾. 

Tab. 7.9: Závislost změny teploty vratné vody a rozdílové teploty mezi výstupy kondenzátoru a výparníku na 

změnách tepelného výkonu výměníků 

∆tVK 

[°C] 

Teplota 

vratné 

vody [°C] 

Tep. 

výkon 

absorbéru 

[kW] 

Tep. výkon 

kondenzátoru 

[kW] 

Tep. výkon 

generátoru 

[kW] 

Tep. výkon 

výparníku 

[kW] 

Tep. výkon 

SHX [kW] 

30 

DH 70 4 698 3 994 4 937 3 755 717 

DH 60 8 513 7 242 8 939 6 816 1 285 

DH 50 10 144 8 641 10 640 8 145 1 536 

40 

DH 70 4 775 4 026 5 046 3 755 872 

DH 60 8 651 7 301 9 136 6 816 1 565 

DH 50 10 304 8 711 10 870 8 145 1 831 

50 

DH 70 4 853 4 059 5 157 3 755 1 030 

DH 60 8 790 7 361 9 335 6 816 1 536 

DH 50 10 464 8 783 11 102 8 145 2 162 
 

V další tabulce 7.9 jsou vyneseny výsledky změn tepelných výkonu propočítaných 

systémů, které nám ukazují, že s rostoucí hodnotou ∆𝑡𝑉𝐾 a klesající teplotou vratné vody 

dosahujeme nejvyšších výkonů tepelných výměníků. Respektive při volbě co nejnižší teplotní 

změny ∆𝑡𝑉𝐾 získáváme s rostoucí teplotou vratné vody nejnižší hodnoty tepelných výkonů.  
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Tab. 7.10: Zobrazení změn teplot při změnách ∆t a teploty vratné vody 

∆tVK 

[°C] 

Teplota 

vratné 

vody [°C] 

Tep. na 

vstupu do 

absorbéru 

[°C] 

Tep. na 

výstupu z 

kondenzátoru 

[°C] 

Tep. na 

výstupu z 

výparníku 

[°C] 

Tep. na 

vstupu do 

výparníku 

[°C] 

30 

DH 70 70 90 60 66,92 

DH 60 60 83,84 53,84 60,76 

DH 50 50 73,84 43,84 50,76 

40 

DH 70 70 90 50 56,92 

DH 60 60 83,84 43,84 50,76 

DH 50 50 73,84 33,84 40,76 

50 

DH 70 70 90 40 46,92 

DH 60 60 83,84 33,84 40,76 

DH 50 50 73,84 23,84 30,76 
 

Poslední tabulka 7.10 této parametrické studie slouží k výpisu uvažovaných rozdílů mezi 

odpařovací a kondenzační teplotou a rozdílových teplot výparníku. Tyto teploty korespondují 

se schematickým zapojením na obrázku 7.5.  

 

Obr. 7.7: Diagram průběhu změny COP při změnách ∆t mezi výparníkem a kondenzátorem 

Z diagram na obrázku 7.7 můžeme sledovat průběh poklesu COP při zvyšování teploty 

∆𝑡𝑉𝐾. Z hlediska bilance systému je COP téměř stejné. Pokud bychom byli omezeni velikostmi 

teplosměnných ploch, změny tepelných výkonů by byly výraznější. Takové změny ale nebyly 

předmětem této práce. 

Po provedení parametrických studií pro změny zkoumaných hodnot můžeme říci, že 

změny mezi odpařovací a kondenzační teplotou ∆𝑡𝑉𝐾, nemají zásadní vliv na tepelné výkony 

výměníků AHP. Na rozdíl od tohoto tvrzení, pokles teploty vratné vody způsobuje zásadní 

změny výkonů zařízení.  
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8. Integrace absorpčního tepelného čerpadla 
do teplárenského cyklu 

Za pomocí obdržených výkresových podkladů od firmy GE Power s.r.o., byla provedena 

integrace AHP do teplárenského cyklu pro výkon kotle 40 MW. Hlavní myšlenou této integrace 

je vyobrazení změn výkonů a účinností způsobených chodem teplárenského cyklu s/bez 

absorpčního tepelného čerpadla. AHP navržené v kapitole 7. koresponduje s hodnotami 

v obdržených výkresech. 

8.1 Teplárenský cyklus s parní turbínou 

Z obdržených výkresových podkladů, jsme schopni vyčíst, že se jedná o systém určený 

k zásobování teplem pro město. Hlavními prvky jsou kotel na spalování komunálního odpadu 

(vychlazení spalin) a parní turbína. Turbína má v tomto případě tři odběry páry, které jsou 

určené pro předehřev přiváděné vratné vody a ohřev parního kondenzátoru. Proud kondenzátu 

je postupně dohříván na hodnotu potřebnou pro dopravu napájecí vody do kotle. Důležité je 

také zmínit, že součástí vysokoteplotního ohříváku napájecí vody je i odplyňovák. Na obrázku 

8.1 je pak uvedeno velmi zjednodušené schéma teplárenského cyklu vykresleného na základě 

výkresových podkladů.  

V případě provozu cyklu bez AHP nám medium z CZT standardně proudí přes 

ekonomizér do nízkoteplotního ohříváku (ohřívák 1), kde v našem případě ohřejeme vodu 

o teplotě 60 °C na 104,35 °C při tepelném výkonu 26 810 kW. Po tomto ohřátí následuje 

vysokoteplotní ohřívák (ohřívák 2), kde dosáhneme výstupní teploty 110,28 °C při tepelném 

výkonu 3 606 kW a tímto oběhem předáme �̇�𝐷𝐻 = 𝟑𝟎 𝟒𝟏𝟔 𝐤𝐖 (4) tepla. Kromě tohoto 

expandujeme páru na turbíně a vyrábíme elektrickou energii, která je v součtu jednotlivých 

odběrů �̇� = 𝟕 𝟖𝟗𝟓 𝐤𝐖 (3). Přiváděný tepelný příkon do kotle v podobě paliva (vztaženo 

k výhřevnosti) činí �̇�𝑃𝐴𝐿 = 𝟒𝟖 𝟒𝟖𝟓 𝐤𝐖 (1).  Účinnost cyklu určíme jako podíl vyráběného 

elektrického výkonu na turbíně �̇� a předaného tepla vlivem ohřevu vratné vody �̇�𝐷𝐻 

k přiváděnému tepelnému příkonu v palivu �̇�𝑃𝐴𝐿: 

Obr. 8.1: Zjednodušené blokové schéma teplárenského cyklu 
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𝜂𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢 =

�̇� + �̇�𝐷𝐻

�̇�𝑃𝐴𝐿

∙ 100 % =
7 895 + 30 416

48 485
∙ 100 = 𝟕𝟗, 𝟎𝟏 % (8.1) 

 

Dále si také můžeme spočítat teplárenský modul z podílu vyrobené elektřiny a tepla (3.1): 

 
𝑒 =

𝐸

�̇�𝐷𝐻

=
7 895

30 416
= 0,260  

 

Výpočet tepelné bilance cyklu pak vychází z rovnosti výkonů, kde musí být zahrnut 

tepelný výkon získaný z rozdílů výstupu a vstupu chladicí vody: 

 �̇�𝐶𝐻𝑉 =  5 096 −  3 649 = 𝟏 𝟒𝟒𝟕 𝒌𝑾 (5) (8.2) 
 

a množství odváděného výkonu ve spalinách �̇�𝑆𝑃 = 𝟖 𝟒𝟖𝟓 𝒌𝑾 (2): 

 �̇�𝑷𝑨𝑳 = �̇� + �̇�𝑫𝑯 + �̇�𝑪𝑯𝑽 + �̇�𝑺𝑷 (8.3) 
 

48 485 = 7 895 + 30 416 + 1 447 + 8 485 

48 485 = 48 242 

Rovnost je téměř splněna, nepřesnost může být způsobena vlivem ztrát v rozvodech. 

Tab. 8.1: Shrnutí důležitých hodnot teplárenského cyklu z podkladového výkresu 

Tepelný příkon dodávaný v palivu �̇�𝑷𝑨𝑳 [kW] 48 485 

Elektrický výkon produkovaný turbínou �̇� [kW] 7 895 

Tepelný výkon předaný proudem vratné vody �̇�𝑫𝑯 [kW]  30 416 

Teplota vratné vody na vstupu 𝑻𝑫𝑯𝟏 [°C] 60 

Teplota vratné vody na výstupu 𝑻𝑫𝑯𝟐 [°C] 110,28 

Tepelný výkon chladící vody �̇�𝑪𝑯𝑽 [kW] 1 447 

Teplota chladicí vody na vstupu do parního kond.  𝑻𝑪𝑯𝑽𝟏 [°C] 25 

Teplota chladicí vody na výstupu do parního kond. 𝑻𝑪𝑯𝑽𝟐 [°C] 35 

Tepelný výkon odváděný ve spalinách �̇�𝑺𝑷 [kW] 8 485 
 

8.2 Integrace absorpčního tepelného čerpadla do uvažovaného 
teplárenského cyklu při využití kondenzátoru spalin 

Prvním způsobem integrace AHP do našeho teplárenského cyklu je provedení s využitím 

kondenzátoru spalin. Odběry páry z turbíny zde plní hned několik funkcí. Prvním odběrem je 

pára použita k ohřevu vratné vody proudící z čerpadla a k ohřevu napájecí vody (odplyňováky). 

Dále je část této páry dopravována do samotného systému AHP, kde je využita k pohonu 

jednotky. To má za následek degradaci výroby elektrické energie. Páru z odběru turbíny také 

potřebujeme pro funkci ohříváku spalin, kde tyto spaliny proudí z výfuku kotle přes ekonomizér 

�̇�𝐸𝐾𝑂 = 𝟐 𝟐𝟐𝟎 𝐤𝐖 a kondenzátor spalin �̇�𝐾𝑆 = 𝟓 𝟕𝟕𝟒 𝐤𝐖. V ohříváku spalin se ohřejí 

a pokračují do komína. V posledním odběru turbíny odebíráme páru potřebnou pro funkci 

parního kondenzátoru, u kterého je, obdobně jako v základním cyklu, proudící kondenzát 

postupně dohříván pro potřeby napájecí vody. 

Na obrázku 8.2 je vyobrazeno zjednodušené schéma integrace AHP do teplárenského 

systému, celkové detailnější uspořádání čerpadla a dalších systémů je patrné z obrázku 7.1. 
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V případě provozu s AHP nám medium z CZT proudí přes ekonomizér, který nám dává 

přídavek tepelného výkonu pro absorpční čerpadlo. Další přídavek je 8 368 kW tepelného 

výkonu z čerpadla a již uvedený tepelný výkon kondenzátoru spalin. Při stejném množství 

a teplotě vratné vody, ale vlivem proudění kapaliny přes dvě nová zařízení dostáváme vyšší 

teplotu na vstupu do nízkoteplotního ohříváku 87,12 °C. Potřeba energie na ohřev na teplotu 

104,35 °C je cca poloviční oproti cyklu bez AHP 10 448 kW. Spotřeba nízkotlaké páry k ohřevu 

je tedy nižší a tím se produkce tepla zvyšuje. Ve vysokoteplotním ohříváku dosáhneme vyšší 

teploty 123,37 °C také při podstatně vyšším tepelném výkonu ohříváku 11 600 kW. Tímto 

oběhem předáme �̇�𝐷𝐻 = 𝟑𝟖 𝟒𝟏𝟎 𝐤𝐖 (4) tepla. Expanzí páry na turbíně je elektrický výkon 

v součtu odběrů �̇� = 𝟔 𝟕𝟓𝟔 𝐤𝐖 (3). Hodnota výkonu klesla z důvodu odběru páry pro pohon 

AHP. Přiváděný tepelný příkon v palivu je zachován �̇�𝑃𝐴𝐿 = 𝟒𝟖 𝟒𝟖𝟓 𝐤𝐖 (1). Účinnost cyklu 

je pak podle 8.1 vztahu vyjádřena (8.1): 

𝜂𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢 =
�̇� + �̇�𝐷𝐻

�̇�𝑃𝐴𝐿

∙ 100 % =
6 756 + 38 410

48 485
∙ 100 = 𝟗𝟑, 𝟏𝟔 % (8.1) 

 

Teplárenský modul (3.1):  

 
𝑒 =

𝐸

�̇�𝐷𝐻

=
6 756

38 410
= 0,176  

 

Tepelná bilance je vyjádřena obdobně jako v základním cyklu, kde musí být zahrnut 

tepelný výkon v chladící vodě �̇�𝐶𝐻𝑉 = 8 316 − 5 955 = 𝟐 𝟑𝟔𝟏 𝒌𝑾 (5), množství odváděného 

výkonu ve spalinách �̇�𝑆𝑃 = 𝟖 𝟒𝟖𝟓 𝒌𝑾 (2), od kterého je nutné odečíst tepelný výkon 

kondenzátoru spalin a ekonomizéru z důvodu ochlazování spalin těmito prvky. Součásti 

rovnice musí být i tepelný výkon ohříváku spalin �̇�𝑂𝑆𝑃 = 𝟐𝟓𝟗 𝒌𝑾, který je umístěn na prvním 

odběru páry z turbíny: 

 �̇�𝑷𝑨𝑳 = �̇� + �̇�𝑫𝑯 + �̇�𝑪𝑯𝑽 + �̇�𝑺𝑷 − (�̇�𝑲𝑺 + �̇�𝑬𝑲𝑶) + �̇�𝑶𝑺𝑷 (8.4) 

Obr. 8.2: Blokové schéma varianty integrace s kondenzátorem spalin 
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48 485 = 6 756 + 38 410 + 2 361 + 8 485 − (2 220 + 5 774) + 259 

48 485 = 48 277 

Rovnost je téměř splněna, nepřesnost může být způsobena vlivem ztrát v rozvodech. 

Při integraci AHP do teplárenského cyklu můžeme určit, s jakou hodnotu COP tento 

systém s čerpadlem pracuje.  

 
𝐶𝑂𝑃 =

�̇�𝐷𝐻𝑠𝐴𝐻𝑃 − �̇�𝐷𝐻𝑏𝑒𝑧𝐴𝐻𝑃

�̇�𝑏𝑒𝑧𝐴𝐻𝑃 − �̇�𝑠𝐴𝐻𝑃

 (8.5) 

 

𝐶𝑂𝑃 =
38 410 − 30 416

7 895 − 6 756
= 7,03 

Tab. 8.2: Shrnutí důležitých hodnot teplárenského cyklu z výkresu pro integraci AHP s využitím kond. spalin 

Tepelný příkon dodávaný v palivu �̇�𝑷𝑨𝑳 [kW] 48 485 

Elektrický výkon produkovaný turbínou �̇� [kW] 6 756 

Tepelný výkon předaný proudem vratné vody �̇�𝑫𝑯 [kW]  38 410 

Teplota vratné vody na vstupu 𝑻𝑫𝑯𝟏 [°C] 60 

Teplota vratné vody na výstupu 𝑻𝑫𝑯𝟐 [°C] 123,37 

Tepelný výkon chladící vody �̇�𝑪𝑯𝑽 [kW] 2 361 

Teplota chladicí vody na vstupu do parního kond. 𝑻𝑪𝑯𝑽𝟏 [°C] 25 

Teplota chladicí vody na výstupu do parního kond. 𝑻𝑪𝑯𝑽𝟐 [°C] 35 

Tepelný výkon odváděný ve spalinách �̇�𝑺𝑷 [kW] 8 485 
 

Z vyčíslených hodnot v tabulce 8.2 můžeme vidět, že teplota vratné vody na výstupu 

z cyklu je vyšší při zachování vstupní teploty, průtoku a tlaku z původního cyklu. Integrací tedy 

získáme větší vyprodukované teplo při stejném dodávaném výkonu do kotle, tím bude 

ovlivněna i účinnost. Vyšší teplota je způsobena vyšším výkonem cyklu a zejména konstantním 

průtokem vody z CZT. 

Tab. 8.3: Změny důležitých hodnot teplárenského cyklu s/bez AHP s využitím kondenzátoru spalin 

 Systém s AHP Systém bez AHP 

Množství vyrobené elektřiny [kW] 6 756 7 895 

Množství vyrobeného tepla [kW] 38 410 30 416 

Účinnost cyklu [%] 93,16 79,02 

COP teplárenského systému [-] 7,03 - 

Teplárenský modul [-] 0,260 0,176 
 

V tabulce 8.3 můžeme vidět, že vyrobený tepelný výkon je v systému s běžícím AHP 

řádově o jednotky MW vyšší než v systému bez AHP. Vyráběný elektrický výkon nám klesl na 

úkor potřebné energie pro pohon AHP. Současně se mění i teplárenský modul. Hodnota COP 

upřesňuje, že potřebujeme 1 139 kW k výrobě cca 7 994 kW tepla, proto se nejedná o COP 

tepelného čerpadla samostatně, ale celého systému. Ve výsledku nás zajímá účinnost, která je 

vlivem integrace čerpadla do teplárenského cyklu o 14,14 % vyšší pro vratnou vodu cca 64 °C. 

Tímto výpočtem jsme dokázali, že konvertibilita tepla na elektřinu se se snižujícím potenciálem 

snižuje – viz kapitola 2.3. 
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8.3 Varianta pro využití chladící vody z kondenzátoru turbíny 

Tato varianta integrace je provedena také na základě obdržených podkladů Firmy GE Power 

s.r.o. Součástí podkladů jsou i změny parametrů turbíny pro integraci s využitím chladicí vody.  

V chladicí věži s přirozeným tahem nejsme schopni v létě dochladit na 5 °C při okolní 

teplotě 25 až 30 °C, ale v zimě ano. Pak využití chladící vody jde proti požadavkům na 

zužitkování tepla, protože potřebujeme topit v zimě, ale chladicí voda má nízkou teplotu, takže 

nám to nestačí. Na rozdíl od toho v létě má chladicí voda dostatečnou teplotu a jsme schopni ji 

zužitkovat pro výhodný „temperature lift“ pomocí čerpadla díky příhodné vyšší teplotě vratné 

vody. 

Podle našeho původního systému je teplota chladící vody, kterou jsem schopni 

vygenerovat 48,92/42 °C. Abychom dosáhli chladící vodu 35/25 °C, byla by potřeba získat 

teplotu vratné vody cca 45 °C (vychází z Dühringova diagramu). Naše teplota vratné vody je 

63,69 °C, proto by byla možnost provést nový návrh absorpční jednotky tak, aby byla schopna 

generovat chladicí vodu o dostatečné teplotě. Další možností by bylo provést přepočet 

posledního stupně parní turbíny tak, aby generovaná pára pro ohřev parního kondenzátoru měla 

vyšší teplotu a tlak. V našem zapojení se nabízí možnost provést zvýšení množství přiváděné 

páry z předchozího odběru (škrcení). Zvýšení množství docílíme snížením poskytované páry 

pro ohřev nízkoteplotního ohříváku (ohřívák 1). Toto přemostění tepelného výkonu nám 

způsobí pokles výroby elektrické energie, ale nám to umožní získat teplotu chladící vody 

takovou, abychom ji mohli efektivně využít. Při změnách na požadovanou výstupní teplotu se 

nám mění tlak z 0,05 barů na 0,13 a tedy teplota z 32,88 °C na 51,04 °C. Zvýšením teploty na 

výstupu turbíny mohou nastat konstrukční problémy (ventilace), ale těmi se z hlediska naší 

práce zabývat nebudeme. Budeme předpokládat, že turbína je schopna dosáhnout požadované 

teploty a tlaku na výstupu. 

  

Obr. 8.3: Blokové schéma varianty integrace pro využití chladící vody z kondenzátoru turbíny 
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V případě integrace AHP s využitím chladicí vody nám chladicí voda jde přímo přes 

čerpadlo. Podle obdržených podkladů tedy vratná voda z CZT o teplotě 60 °C proudí přes AHP, 

kde ji ohřejeme na teplotu 76,13 °C. Voda o této teplotě projde přes nízkoteplotní ohřívák 

a ohřeje se na 86,35 °C při předání tepelného výkonu 6 168 kW. Kvůli odvedené páře pro 

zvýšení teploty na výstupu z parní turbíny nám poklesl výkon nízkoteplotního ohříváku a tím 

i velikost ohřátí vratné vody. Abychom dosáhli na výstupu vratné vody podobných teplot, 

musíme přivést dostatečné množství páry z prvního odběru do vysokoteplotního ohříváku, 

proto při ohřátí z 86,35 na 115 °C je potřebný tepelný výkon 17 389 kW. Tímto oběhem 

předáme �̇�𝐷𝐻 = 𝟑𝟑 𝟐𝟕𝟖 𝐤𝐖 (4) tepla. Expanzí páry na turbíně je elektrický výkon v součtu 

odběrů �̇� = 𝟔 𝟓𝟏𝟐 𝐤𝐖 (3). Hodnota výkonu klesla z důvodu odběru páry pro pohon AHP 

a zvýšení teploty na výstupu z turbíny. Přiváděný tepelný příkon v palivu je zachován 

�̇�𝑃𝐴𝐿 = 𝟒𝟖 𝟒𝟖𝟓 𝐤𝐖 (1). Účinnost cyklu je pak podle vztahu (8.1) vyjádřena: 

𝜂𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢 =
�̇� + �̇�𝐷𝐻

�̇�𝑃𝐴𝐿

∙ 100 % =
6 512 + 33 278

48 485
∙ 100 = 𝟖𝟐, 𝟎𝟕 %  

 

Teplárenský modul (3.1):  

 
𝑒 =

𝐸

�̇�𝐷𝐻

=
6 512

33 278
= 0,196  

 

Tepelný výkon v chladící vodě: 

�̇�𝐶𝐻𝑉 = �̇�𝐶𝐻𝑉𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 − �̇�𝐶𝐻𝑉𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 = 27 771 − 23 861 = 𝟑 𝟗𝟏𝟎 𝒌𝑾 (5) 

�̇�𝐶𝐻𝑉 nám také udává hodnotu výkonu parního kondenzátoru a v rovnici bilance není zahrnuta 

z důvodu využití �̇�𝐶𝐻𝑉 systémem AHP. Přiváděný a odváděný tepelný výkon chladicí vody do 

parního kondenzátoru je v této integraci několikrát větší z důvodu generování chladné vody 

AHP. Tepelná bilance je vyjádřena obdobně jako v základním cyklu. Množství odváděného 

výkonu ve spalinách uvažujeme �̇�𝑆𝑃 = 𝟖 𝟒𝟖𝟓 𝒌𝑾 (2), protože zde nejsou spaliny ochlazovány 

jako v minulém integraci: 

 �̇�𝑷𝑨𝑳 = �̇� + �̇�𝑫𝑯 + �̇�𝑺𝑷 (8.6) 
 

48 485 = 6 512 + 33 278 + 8 485 

48 485 = 48 275 

Rovnost je téměř splněna, nepřesnost může být způsobena vlivem ztrát v rozvodech. 

Hodnota COP pro tento systém podle vztahu (8.5) je: 

 
𝐶𝑂𝑃 =

�̇�𝐷𝐻𝑠𝐴𝐻𝑃 − �̇�𝐷𝐻𝑏𝑒𝑧𝐴𝐻𝑃

�̇�𝑏𝑒𝑧𝐴𝐻𝑃 − �̇�𝑠𝐴𝐻𝑃

  

 

𝐶𝑂𝑃 =
33 278 − 30 416

7 895 − 6 512
= 2,07 
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Tab. 8.4: Shrnutí důležitých hodnot teplárenského cyklu z výkresu pro integraci AHP s využitím chladicí vody 

Tepelný příkon dodávaný v palivu �̇�𝑷𝑨𝑳 [kW] 48 485 

Elektrický výkon produkovaný turbínou �̇� [kW] 6 512 

Tepelný výkon předaný proudem vratné vody �̇�𝑫𝑯 [kW]  33 278 

Teplota vratné vody na vstupu 𝑻𝑫𝑯𝟏 [°C] 60 

Teplota vratné vody na výstupu 𝑻𝑫𝑯𝟐 [°C] 115 

Tepelný výkon chladící vody �̇�𝑪𝑯𝑽 [kW] 3 910 

Teplota chladicí vody na vstupu do parního kond. 𝑻𝑪𝑯𝑽𝟏 [°C] 42 

Teplota chladicí vody na výstupu do parního kond. 𝑻𝑪𝑯𝑽𝟐 [°C] 48,92 

Tepelný výkon odváděný ve spalinách �̇�𝑺𝑷 [kW] 8 485 
 

Z vyčíslených hodnot v tabulce 8.4 můžeme vidět, že teplota vratné vody na výstupu 

z cyklu je vyšší při zachování vstupní teploty, průtoku z původního cyklu. Vlivem změny 

výstupní teploty parní turbíny z 32,88 °C na 51,04 °C, která byla potřeba pro dosazení teplot 

chladicí vody 42/48,92 °C, nám poklesla vyrobená elektrická energie. Integrací tedy získáme 

větší vyprodukované teplo, při stejném dodávaném výkonu do kotle, tím bude ovlivněna 

i účinnost.  

Tab. 8.5: Změny důležitých hodnot teplárenského cyklu s/bez AHP s využitím chladicí vody 

 Systém s AHP Systém bez AHP 

Množství vyrobené elektřiny [kW] 6 512 7 895 

Množství vyrobeného tepla [kW] 33 278 30 416 

Účinnost cyklu [%] 82,07 79,02 

COP teplárenského systému [-] 2,07 - 

Teplárenský modul [-] 0,196 0,260 
 

V tabulce 8.5 můžeme vidět, že vyrobený tepelný výkon je v systému s běžícím AHP 

s využitím chladicí vody řádově o jednotky MW vyšší než v systému bez AHP. Vyráběný 

elektrický výkon nám klesl na úkor potřebné energie pro pohon AHP a zvýšení výstupní teploty 

páry turbíny. Hodnota COP nám říká, že svým způsobem spotřebujeme 1 383 kW k výrobě cca 

2 862 kW tepla, proto se nejedná o COP čistě jenom AHP, ale celého systému. Ve výsledku 

nás zajímá účinnost, která je vlivem integrace čerpadla do teplárenského cyklu o 3,05 % vyšší 

oproti systému bez AHP. 

Tab. 8.6: Shrnutí důležitých hodnot teplárenského cyklu z výkresu pro integraci AHP s využitím kondenzátoru 

spalin a chladicí vody 

Parametry 
Systém 

chlad. voda 

Systém kond. 

spalin 

Tepelný příkon dodávaný v palivu �̇�𝑷𝑨𝑳 [kW] 48 485 48 485 

Elektrický výkon produkovaný turbínou �̇� [kW] 6 512 6 756 

Tepelný výkon předaný proudem vratné vody �̇�𝑫𝑯 [kW]  33 278  38 410 

Teplota vratné vody na vstupu 𝑻𝑫𝑯𝟏 [°C] 60 60 

Teplota vratné vody na výstupu 𝑻𝑫𝑯𝟐 [°C] 115 123,37 

Tepelný výkon chladící vody �̇�𝑪𝑯𝑽 [kW] 3 910 2 361 

Teplota chlad. vody na vstupu do parního kond. 𝑻𝑪𝑯𝑽𝟏 [°C] 42 25 

Teplota chlad. vody na výstupu do parního kond. 𝑻𝑪𝑯𝑽𝟐 [°C] 48,92 35 

Tepelný výkon odváděný ve spalinách �̇�𝑺𝑷 [kW] 8 485 8 485 
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Tab. 8.7: Změny důležitých hodnot teplárenského cyklu s AHP s využitím chladicí vody a kondenzátoru spalin 

Parametry 
Systém chladicí 

voda 

Systém kondenzátor 

spalin 

Množství vyrobené elektřiny [kW] 6 512 6 756 

Množství vyrobeného tepla [kW] 33 278 38 410 

Účinnost cyklu [%] 82,07 93,16 

COP teplárenského systému [-] 2,07 7,03 

Teplárenský modul [-] 0,196 0,176 

Rozdíl v účinnosti oproti základu [%] +3,05 +14,14 
 

Systém integrace s využitím chladicí vody se oproti systému s využitím kondenzátoru 

spalin liší téměř ve všech parametrech. Podle uvedených hodnot v tabulce 8.6 se jako vhodnější 

volba jeví systém s využitím kondenzátoru spalin, u kterého při vyšší produkci elektřiny 

vyrábíme i větší množství tepla. Rozdíl účinnosti o 11,09 % je toho jasným důkazem. Oproti 

základnímu teplárenskému cyklu je rozdíl účinnosti 3,05 % a není tedy tak závratný. Všechny 

hodnoty účinností jsou vztaženy k výhřevnosti a nikoli ke spalnému teplu. Optimalizací 

parametrů z obdrženého výkresového podkladu pro výpočet integrace s využitím chladicí vody 

lze dosáhnout rozdílu v účinnosti až 4,5 %, ale optimalizace okruhu nebyla předmětem této 

práce. 

 

  



VUT v Brně Využití absorpčních systémů 

v teplárenství 

Bc. David Vidlák 

FSI, EÚ 2018 

  

 62  

 

9. Závěr 

Zvyšování energetické účinnosti je jedním ze základních stavebních kamenů vedoucích 

k dosažení cílů COP21. Využití absorpčních systémů se jeví jako perspektivní směr pro 

zvyšování energetické účinnosti teplárenských systémů. Využití kondenzačního tepla spalin se 

díky absorpčním tepelným čerpadlům může stát novým standardem účinnosti i v průmyslovém 

měřítku. Kondenzátor spalin, který svým charakterem v podstatě eliminuje komínovou ztrátu 

a díky vlastnostem absorpčního tepelného čerpadla umožňuje toto odpadní teplo využít zpět 

v procesu a tím výrazně zvýšit celkovou účinnosti využití energie v palivu.   

Úvod diplomové práce je věnován literární rešerši týkající se zvyšování energetické 

účinnosti z environmentálního a ekonomického hlediska. Byly vysvětleny základní principy 

fungování soustavy centrálního zásobování teplem s důrazem poukázat na rozdílné účinnosti 

výroby elektřiny bez/s využitím tepla pro CZT. Samostatná kapitola se zaměřuje na vývoj cen 

elektřiny a tepla za poslední roky, kde rozdíl mezi cenami obou komodit se limitně blíží nule, 

což zvyšuje atraktivitu investice do zvyšování energetické účinnosti. Teoretická část pokrývá 

fyzikální principy Carnotova cyklu a absorpčních oběhů, porovnání s kompresorovými 

čerpadly z hlediska jejich COP a konvertibilitu tepla o určitém potenciálu na elektřinu. Výstupy 

teoretické části jsou aplikovány jako vstupní podklady pro druhou, praktickou část.  

Praktická část práce se zaměřuje na výpočet absorpčního tepelného čerpadla dle zadaných 

okrajových podmínek pro kotel 40 MW na spalování komunálního odpadu, přičemž byly 

hodnoceny dvě základní varianty. První varianta uvažuje s využitím kondenzačního tepla spalin 

jako zdroje chladu pro AHP, druhá varianta pracuje s využitím vody z chladícího 

okruhu parního kondenzátoru. Byla provedena parametrická studie s cílem zachytit různé 

výkonové parametry dle měnících se okrajových podmínek. Výsledkem praktické části je 

zejména fakt, že integrací absorpčního tepelného čerpadla s kondenzátorem spalin lze 

dosáhnout zvýšení celkové účinnosti využití energie v palivu o cca 14 % pro teplotu vratné 

vody 64 °C. Pro nižší teplotu je rozdíl (zvýšení) v účinnosti ještě vyšší. Teplota vratné vody má 

zásadní vliv na celkový výkon jednotky – pro teplotu 70 °C je výkon ze spalin 3,5 MW a pro 

vratku 50 °C lze ze spalin zužitkovat cca 8,5 MW. Využití energie chladící vody se zde jeví 

jako méně výhodné, neboť zvýšení účinnosti je pouze o 3 %. Rozdíly jsou přehledně 

znázorněny v tab. 8.7. Důvodem tohoto rozdílu je fakt, že parní kondenzátor pracuje v zimních 

měsících s nižšími teplotami a pro využití v absorpčním tepelném čerpadle je nutno zvýšit 

protitlak v kondenzátoru, což má za následek snížení elektrického výkonu. Navíc v práci není 

prozkoumán vliv zvýšeného protitlaku na ventilaci turbíny. Porovnáním obou metod integrace 

jsem dospěl k výsledku, že kondenzátor spalin s AHP je řešení doporučené k dalšímu 

zkoumání. Cíle této práce byly splněny.  

Doporučení pro další vývoj. Je vhodné provést výpočtový model strany spalin, jelikož 

hodnoty výkonu pro různé teploty vratné vody byly zadané. Pro variantu využití chladící vody 

je vhodné prozkoumat vliv zvýšeného protitlaku na parní turbínu. Jelikož je kombinace 

kondenzátoru spalin a tepelného čerpadla iterační výpočet, dá se považovat za vhodné 

provedení návazných optimalizačních výpočtů pomocí výpočtového softwaru, kde je možné 

provést simulaci obou zařízení současně. Takový předpoklad splňuje zejména EES, neboť tento 

program implicitně obsahuje vlastnosti směsi LiBr/voda, které lze pomocí jednoduchých 

příkazů volat z knihoven. V rámci tepelného čerpadla je třeba provést zpřesněný výpočet 

rozdílu mezi kondenzační a výparnou teplotou pro pevně stanovenou teplosměnnou plochu 

výměníků. Po provedení výše uvedených úprav bude model systému úplný a předmětné 

výstupy lze efektivně použít pro standardní systém výpočtu cyklu pára-voda. Z netechnickým 

výpočtů je vhodné posoudit tuto instalaci z hlediska základních ekonomických 
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ukazatelů – NPV (čistá současná peněžní hodnota), IRR (vnitřní výnosové procento) a ROI 

(rentabilita investice). 

Zvýšení celkové účinnosti bloku využitím odpadního tepla spalin nebo chladící vody má 

zajímavý ekonomický potenciál a provozovatelé by měli tuto možnost zvážit v rámci 

rozhodovacího procesu o realizovatelnosti investice. Nabízí se i možnost kombinace 

s kompresorovým tepelným čerpadlem a akumulačním zásobníkem tepla. Při tomto zapojení se 

výrazně zvýší flexibilita zdroje, neboť při nízké ceně elektřiny lze provozovat kondenzaci 

spalin s kompresorovým TČ a při cenách vyšších upřednostnit absorpci. Vše však záleží na 

budoucím schématu podpory pro OZE v ČR, které v našich podmínkách do značené míry 

určuje, do čeho se bude v energetice investovat.   

Výsledky této práce dospěly k zajímavým úvahám a otevírají další možnosti k hlubšímu 

bádání. Absorpční systém obsahuje mnoho souvislých komponentů a zařízení, které z hlediska 

této práce nebylo nutné řešit, či se daly zanedbat. Bylo by tedy zajímavé provést návazné kroky 

pro vylepšení nebo přeurčení systému. V České republice není toto téma až tak prozkoumané, 

proto veškeré mé otázky směřovaly na firmu GE Power s.r.o., která je v tomto odvětví již 

několik let. Po proniknutí do problematiky a naprogramování vnitřního systému čerpadla se 

s výsledky dalo přehledně manipulovat a pochopit, jak celý systém pracuje. 
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AHP [-] Absorption Heat Pump - absorpční tepelné čerpadlo 

TČ [-] Tepelné čerpadlo 

SHX [-] Solution Heat Exchanger - tepelný výměník 

EES [-] Engineering Equation Solver - výužívaný výpočtový software 

EU [-] Evropská unie 

KVET [-] Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

CZT [-] Centralizovaná zásobovací soustava 

e [-] Modul teplárenské výroby 

TUV [-] Tepla užitková voda 

GWP [-] Global Warming Potential - potenciál globálního oteplování 

Ton  Jednotka určena pro popis tepelné kapacity chladicí a klimatizační 

techniky 

NPV [-] 
Net Present Value - hodnota všech peněžních toků související s 

investičním projektem 

IRR [-] Internal Rate of Return - vnitřní výnosové procento 

ROI [-] Return On Investment - rentabilita investice 

Qmax [kW] Maximální tepelný výkon 

COP [-] Coefficient of performance - výkonový součinitel 

COPh [-] Coefficient of performance for heating 

Qvýparník [kW] Tepelný výkon výparníku 

Qgenerator [kW] Tepelný výkon generátoru 

Wčerpadlo [kW] Práce čerpadla 

LiBr [-] Lithium bromid 

∆t10  [°C] Změna teploty v bodě č. 10 pro dobrý přestup tepla 

∆t8  [°C] Změna teploty v bodě č. 8 pro dobrý přestup tepla 

�̇�1−10 
 

[kg/s] Průtoky média body 1-10 

ℎ1−10 [kJ/kg] Entalpie v bode 1-10 

𝑇1−10 [°C] Teploty v bodech 1-10 

∆T [°C] Změna teploty na výstupech výměníku SHX 

𝜀𝑆𝐻𝑋  
 

[-] Účinnost výměníku SHX 

�̇�1−10𝑅 [kg/s] Reální průtok v bodech 1-10 

�̇�𝑉 [kW] Tepelný výkon výparníku 

�̇�𝐴 [kW] Tepelný výkon absorbéru 

�̇�𝐺 [kW] Tepelný výkon generátoru 

�̇�𝐾 [kW] Tepelný výkon kondenzátoru 

�̇�𝑆𝐻𝑋𝐻 [kW] Tepelný výkon SHX na horké straně  

�̇�𝑆𝐻𝑋𝑆 [kW] Tepelný výkon SHX na studené straně  

�̇�𝑉𝑣ý𝑘 [kW] Tepelný výkon výparníku z výkresových hodnot 

�̇�12𝑃𝑃 [kJ/kg] Entalpie na výstupu z generátoru před vstupem do podchlazovače v 

bodě č. 12 

�̇�𝐺 [kg/s] Průtok media generátorem 

ℎ𝐺2 [kJ/kg] Entalpie na výstupu z generátoru 



VUT v Brně Využití absorpčních systémů 

v teplárenství 

Bc. David Vidlák 

FSI, EÚ 2018 

  

 67  

 

T12PP [°C] Teplota na výstupu z generátoru před vstupem do podchlazovače v 

bodě č. 12 

�̇�𝐺𝑣ý𝑘 
 

[kW] Tepelný výkon generátoru z výkresových hodnot 

�̇�𝐴𝐾 [kg/s] Průtok media mezi absorbérem a kondenzátorem 

ℎ𝐴𝐾 [kJ/kg] Entalpie mezi absorbérem a kondenzátorem 

TAK [°C] Teplota mezi absorbérem a kondenzátorem 

�̇�𝐴𝑣ý𝑘 
 

[kW] Tepelný výkon absorbéru z výkresových hodnot 

�̇�𝐾𝑣ý𝑘 [kW] Tepelný výkon kondenzátoru z výkresových hodnot 

∆𝑇𝑙𝑚𝑉 [°C] Teplotní spád na výparníku 

∆𝑇𝑙𝑚𝐺  
 

[°C] Teplotní spád na generátoru 

∆𝑇𝑙𝑚𝐴 
 

[°C] Teplotní spád na absorbéru 

∆𝑇𝑙𝑚𝐾 
 

[°C] Teplotní spád na kondenzátoru 

∆𝑡𝐾 
 

[°C] Zvolená změna teploty pro přestup tepla na kondenzátoru 

∆𝑡𝑉 [°C] Zvolená změna teploty pro přestup tepla na výparníku 

∆𝑡𝑉𝐾 [°C] Zvolená změna teploty mezi výstupy výparníku a kondenzátoru 

∆𝑡𝐷𝐻 [°C] Zvolená změna teploty mezi vstupem a výstupem absorbéru a 

kondenzátoru 

∆𝑡𝐶𝐻𝑉 [°C] Zvolená změna teplota mezi vstupem a výstupem výparníku 

∆𝑡𝐷𝐻𝑣ý𝑠𝑡70 [°C] Teplota vratné vody na výstupu z kondenzátoru 

∆𝑡𝐶𝐻𝑉𝑣ý𝑠𝑡70 [°C] Teplota chlazené vody na výstupu 

∆𝑡𝐶𝐻𝑉𝑣𝑠𝑡70 [°C] Teplota chlazené vody na vstupu 

�̇�𝑅𝑉 [kW] Reálný tepelný výkon výparníku 

�̇�𝑅𝑉10 [kW] Reálný průtok media za výparníkem v bodě č. 10 

DH 70 [°C]  
DH 60 [°C] Zvolená teplota vratné vody na vstupu do absorbéru 

DH 50 [°C]  
𝜂𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢 
 

[-] Účinnost příslušeného teplárenského cyklu 

�̇�𝐶𝐻𝑉 [kW] Tepelný výkon chladicí vody 

�̇�𝑃𝐴𝐿 
 

[kW] Tepelný příkon dodávaný ve formě paliva do kotle 

�̇� 
 

[kW] Elektrický výkon na turbíně 

�̇�𝐷𝐻 
 

[kW] Předaný tepelný výkon vratné vody 

�̇�𝑆𝑃 
 

[kW] Odváděný tepelný výkon ve spalinách z kotle 

𝑇𝐷𝐻1 
 

[°C] Teplota vratné vody na vstupu do teplárenského cyklu 

𝑇𝐷𝐻2 
 

[°C] Teplota vratné vody na výstupu z teplárenského cyklu 

𝑇𝐶𝐻𝑉1 
 

[°C] Teplota chladicí vody na vstupu do parního kondenzátoru 

𝑇𝐶𝐻𝑉2 
 

[°C] Teplota chladicí vody na výstupu z parního kondenzátoru 

�̇�𝐸𝐾𝑂 
 

[kW] Tepelný výkon ekonomizéru 

�̇�𝐾𝑆 
 

[kW] Tepelný výkon kondenzátoru spalin 

�̇�𝑂𝑆𝑃 
 

[kW] Tepelný výkon ohříváku spalin 
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PŘÍLOHA 1 

Printscreen zdrojového kódu pro interní výpočet AHP v programu EES. Tento kód byl 

využíván pro všechny parametrické výpočty s příslušnou změnou vstupních hodnot. 

 


