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ANOTACE 
Získávání vody ze vzduchu v poušti bez potřeby konvenční energie zní trochu jako sci-fi. 
V příspěvku jsou představeny základní podmínky a principy, na základě kterých je v současné 
době vyvíjeno zařízení pro využití v pouštích Arabského poloostrova. Cílovou lokalitou je 
jednak Rijád (Saudská Arábie) jako místo s velice nízkou vlhkostí vzduchu, ale také Dubaj 
(Spojené arabské emiráty), neboť zařízení bude součástí české expozice na světové výstavě 
EXPO 2020 v Dubaji. 

ÚVOD 
Téměř třetina světové populace, tedy 2,1 miliardy lidí, nemá podle studie OSN [1] spolehlivě 
pitnou vodu. Mnoho z nich sice přístup k pitné vodě má, ale někdy pro ni musí chodit do 
velice vzdálených míst. Mnoho dalších pije nefiltrovanou vodu přímo z potoků nebo jezer. 
Zhruba 844 milionů lidí nemá k dispozici ani takovéto často nejisté zdroje pitné vody. Jednou 
z oblastí postižených nedostatkem pitné vody je i Arabský poloostrov. Na pobřeží se pitná 
voda získává energeticky náročným odsolováním. Problémem není však jen pitná voda, ale 
voda vůbec. Významnější část spotřeby vody se totiž celosvětově využívá v zemědělství.  

V souvislosti s připravovanou světovou výstavou EXPO 2020 v Dubaji vznikl pro český 
pavilón koncept autonomního získávání vody ze vzduchu v extrémních pouštních 
podmínkách pro účely kultivace pouštního písku na úrodnou půdu. Systém kombinuje řadu 
technologií, od vlastního získávání vody ze vzduchu v suchých oblastech, kde prakticky nelze 
použít prostou kondenzaci, přes využití obnovitelných zdrojů tepla, chladu a elektrické 
energie pro zajištění autonomního provozu, až po biologickou část využívající produkci živin 
na bázi mikrořas s využitím slunečního záření a účinné podpovrchové zálivky v kombinaci s 
oživením pouštního reliéfu půdními symbiotickými mykorhizními a endofytními houbami 
fungujícími v kořenovém systému pěstovaných rostlin. 

Následující příspěvek rámcově představuje principy technologie samotného získávání vody ze 
vzduchu, která je v současnosti ve vývoji. 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
Z dostupných klimatických databází (Meteonorm) byly vybrány lokality ve Spojených 
arabských emirátech (SAE), které byly porovnány s klimatickými údaji pro Dubaj dodanými 
organizátory světové výstavy EXPO. Charakteristické klimatické údaje (teplota venkovního 
vzduchu ta, měrná vlhkost venkovního vzduchu xa, úhrn sluneční energie na vodorovnou 
rovinu H) pro vybrané lokality (viz mapa na obr. 1) jsou uvedeny v tab. 1. Lokalita Rijád v 
Saudské Arábii (SA) je uvedena pro porovnání, neboť její klimatická údaje slouží jako 
návrhové pro podmínky pouště. 

 

 



  

 

Obr. 1 Poloha analyzovaných lokalit. 

Z tab. 1 je patrné, že města ležící na břehu moře mají průměrné měrné vlhkosti na úrovni 13 
až 15 g/kg suchého vzduchu. Oblast Al-Ain ve vnitrozemí má průměrnou měrnou vlhkost 
nižší. Extrémní lokalitou z hlediska vlhkostních podmínek je pak Rijád (SA). 

Teplotně jsou lokality vyrovnané s průměrnou roční teplotou venkovního vzduchu 27 až 
29 °C. Výjimkou je opět prostředí Rijádu, u kterého je průměrná teplota mírně nižší. Na rozdíl 
od průměrných hodnot, které mohou dát pouze povrchní náhled na lokalitu, jsou 
významnějším zdrojem informací četnostní křivky. V grafu na obr. 2 je uvedena kumulativní 
křivka četnosti výskytu teplot a na obr. 3 křivka četnosti výskytu měrné vlhkosti v uvedených 
lokalitách. 

Z kumulativní křivky četnosti teploty venkovního vzduchu je patrná odlišnost Rijádu, kde 
teploty venkovního vzduchu mohou klesat až k hodnotám okolo 5 °C. Podobně je z obr. 3 
jasně vidět extrémně suché podnebí Rijádu, kterému se velmi vzdáleně přibližují podmínky 
Al-Ainu (SAE). 

Tab. 1 Klimatické údaje pro vybrané lokality  

Lokalita 
ta 

[°C] 
xa 

[g/kg] 
xmin 

[g/kg] 
xmax 

[g/kg] 
H 

[kWh/m2] 

Ras Al Khaima (SAE) 28,2 13,7 6,4 27,0 1975 

Fujairah (SAE) 28,6 15,1 5,7 30,9 1966 

Abu Dhabi (SAE) 26,7 13,1 6,5 22,9 1957 

Al Ain (SAE) 28,7 11,0 2,2 28,2 2274 

Dubaj (SAE) 27,8 14,0 2,5 28,3 2128 

Rijád (SA) 25,6 5,9 3,0 11,0 2217 

 



  

 

Obr. 2 Kumulativní křivka četnosti teploty venkovního vzduchu 

 

 

Obr. 3 Kumulativní křivka četnosti měrné vlhkosti venkovního vzduchu 

 

 



  

TECHNOLOGIE 
V oblasti získávání vody ze vzduchu existuje celá řada komerčně dostupných zařízení, které 
pracují na principu kondenzace vzdušné vlhkosti na chladiči, více či méně efektivně 
pracujícím. Taková zařízení lze bez problémů použít v oblastech s celoročně nebo sezónně 
vysokou měrnou vlhkostí vzduchu. Nicméně v případě extrémních podmínek suchých pouští 
nejsou kondenzační zařízení schopná získat významné množství vody, jak ukazuje následující 
analýza. I proto se základem vyvíjeného zařízení stal adsorpční regenerační systém.  

Kondenzační zařízení 
Pro ukázání (ne)funkčnosti jednoduchého kondenzačního zařízení, které využívá chladiče o 
povrchové teplotě 5 °C (viz obr. 4), byly provedeny celoroční simulace s využitím 
hodinových klimatických údajů pro Rijád a pro Dubaj. Výpočty byly provedeny pro průtok 
venkovního vzduchu 1000 m3/h. V pouštním prostředí Rijádu je průměrná denní produkce 
kondenzačního zařízení okolo 14 l/den. Pokud by bylo stejné zařízení provozováno v Dubaji, 
pak by průměrná denní produkce byla 174 l/den a to díky výrazně vlhčímu klimatu. Na obr. 5 
je znázorněna roční bilance produkce vody po jednotlivých měsících. Zatímco v Dubaji 
dosahuje produkce maxima v letním období (červenec až září) díky vysokého odparu vody z 
hladiny moře a tím vysoké vlhkosti vzduchu, v Rijádu nastává maximum produkce vody na 
jaře (duben-květen). Každopádně je z uvedených výsledků jasné, že v pouštních podmínkách 
je produkce vody při použití čistě kondenzačního principu velmi nízká a podobné zařízení zde 
ztrácí význam.  

 

Obr. 4 Kondenzační zařízení pro získávání vody ze vzduchu 

 

Obr. 5 Průměrná denní produkce vody během roku (kondenzační zařízení) 



  

Adsorpční zařízení 
Navrhované zařízení bude pracovat na bázi adsorpce molekul vody na povrchu desikantu 
naneseném na rotačním výměníku (viz obr. 6). Desikant váže na svém povrchu molekuly 
vody z proudícího pouštního suchého vzduchu a vysušený (a mírně zahřátý) vzduch odchází 
zpět do okolního prostředí. Pro regeneraci desikačního výměníku je použit rovněž venkovní 
vzduch, avšak o významně menším průtoku (např. polovičním). Před vstupem do desikačního 
výměníku musí být tento vzduch ohříván na vysokou teplotu (cca 65 až 80 °C). Díky vysoké 
teplotě dochází k odparu vody a voda ve formě vodní páry přestupuje z povrchu desikantu do 
regeneračního vzduchu. Tím se regenerační vzduch navlhčí a ochladí (adiabatický proces), 
neboť se obohatí o vlhkost přenesenou rotačním výměníkem. Vlhký vzduch následně vstupuje 
do chladiče s nízkou povrchovou teplotou (např. 5 °C), kde vodní pára obsažená ve vzduchu 
již snadno zkondenzuje. 

 

Obr. 6 Adsorpční zařízení pro získávání vody ze vzduchu 

 

 

Obr. 7 Průměrná denní produkce vody během roku (adsorpční zařízení) 

Podobně jako u předchozího čistě kondenzačního zařízení byly i pro adsorpční zařízení 
provedeny celoroční simulace s využitím hodinových klimatických údajů pro Rijád a pro 
Dubaj. Výpočty byly provedeny pro průtok regeneračního vzduchu 1000 m3/h a procesního 
vzduchu 2000 m3/h (viz obr. 6). V pouštním prostředí Rijádu je průměrná denní produkce 



  

adsorpčního zařízení okolo 179 l/den. Pokud by bylo stejné zařízení celoročně provozováno v 
Dubaji, pak by průměrná denní produkce byla 449 l/den. Na obr. 7 je potom znázorněna 
bilance produkce vody po jednotlivých měsících.  

Je vidět, že adsorpční zařízení má daleko vyšší potenciál získat z venkovního vzduchu vodu 
během celého roku. Stejně tak je jisté, že podobné zařízení vyžaduje pro svůj provoz dostatek 
energie. Jak ukázaly detailní modely (zde nepublikovány), zařízení lze dále upravit a 
optimalizovat jeho provoz pro další zvýšení produkce. 

AUTONOMNÍ PROVOZ 
V rámci následující analýzy bylo uvažováno s adsorpčním zařízením pracujícím s průtoky 
procesního / regeneračního vzduchu v poměru 2700 / 900 m3/h. Provozní parametry zařízení 
pro obě zkoumané lokality jsou uvedeny v Tab. 1. Pokud by uvedené adsorpční zařízení 
pracovalo v klimatických podmínkách Dubaje celoročně s dostatkem chladicího a topného 
výkonu, potom by produkovalo v průměru 505 litrů vody za den, v případě Rijádu denně 
pouze 271 litrů vody. Tab. 1 pak ukazuje výkonové a energetické nároky adsorpčního zařízení 
na teplo a chlad. 

Chladicí kompresorové zařízení, které na jedné straně výparníkem chladí a odvlhčuje 
regenerační vzduch a kondenzačním teplem o vysoké teplotě regenerační vzduch předehřívá, 
by pracovalo s relativně nízkým chladicím faktorem okolo 1,7. Roční spotřeba elektrické 
energie takového zařízení je uvedena také v Tab. 1.  

Tab. 1 Provozní parametry adsorpčního zařízení  

Parametr Rijád Dubaj 

Produkce vody [l/den] 271 505 

Chladicí výkon [kW] 24 34 

Potřeba chladu [MWh/rok] 180 220 

Topný výkon [kW] 23 23 

Potřeba tepla [MWh/rok] 140 140 

Potřeba elektrické energie [MWh/rok] 100 120 

Produkce vody autonomního systému [l/den] 115 190 

Produkce vody autonomního systému s baterií [l/den] 122 230 

 

Hlavním cílem vyvíjeného zařízení je provoz bez potřeby neobnovitelné energie, která 
v prostředí pouště není k dispozici. Snaha o autonomní provoz vede proto k využití sluneční 
energie, spojené s akumulací. Při uvažování roční dopadlé energie v klimatických 
podmínkách Dubaje okolo 2000 kWh/m2.rok a v Rijádu okolo 2200 kWh/m2.rok by pro 
zajištění autonomního provozu mohlo teoreticky postačovat okolo 400 m2 fotovoltaického 
systému o provozní systémové účinnosti 15 %. Problémem však zůstává nestabilita příkonu 
slunečního záření během celého dne. V noci, kdy jsou pro získávání energie výhodnější 
podmínky, zařízení nepracuje. I během doby slunečního svitu pracuje zařízení s proměnným 
výkonem. Při provozu pouze s využitím daného fotovoltaického systému je potom průměrná 
denní produkce vody v obou lokalitách méně než poloviční. Určitou pomocí může být 
nasazení bateriového úložiště, které akumuluje přes den celou produkci FV systému a provoz 



  

zařízení přesune do noční doby. Průměrná denní produkce vody se zvýší především v Dubaji, 
v oblasti Rijádu není přínos akumulace vysoký.  

Další optimalizační analýza ukázala, že pro obě lokality lze výrazně snížit plochu FV 
systému. Graf na obr. 8 ukazuje, že od určité velikosti FV systému již nenarůstá adekvátně 
průměrná denní produkce vody. U adsorpčního zařízení v Dubaji je to zhruba od plochy 
200 m2, u zařízení pracujícího v podmínkách Rijádu je hraniční plochou 150 m2. 
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Obr. 8 Vliv instalované plochy FV systému na roční produkci vody autonomního sorpčního 
zařízení 

V současné době probíhá optimalizační analýza spojená s výzkumem dalších prvků, které 
umožní snížit nárok zařízení na elektrickou energii a tedy snížit i velikost FV systému a 
zároveň zvýšit denní produkci vody.  

ZÁVĚR 
Získávání vody ze vzduchu v prostředí pouště není principiálně složité, jedná se pouze o 
využití známých principů v netradiční aplikaci. Nicméně řada prvků, které výrazně pomáhají 
snížit energetickou náročnost a tedy umožnit autonomní provoz, není v příspěvku 
prezentována s ohledem na probíhající práce na patentové přihlášce. Na konci roku 2018 bude 
postavené zařízení převezeno k testům do pouště za Dubají, kde bude v následujícím roce 
provozováno a monitorováno.  
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