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ABSTRAKT 

Příspěvek analyzuje možnosti uplatnění absorpčního chladicího zařízení na místo konvenčně používané kompresorové 

chladicí jednotky, jako zdroje chladu pro systém klimatizace budovy autosalonu v Praze. Budova autosalonu byla podrobena 

dynamické energetické simulaci pro zjištění průběhu citelné tepelné zátěže během roku. Potřeba chladu pro větrání byla 

stanovena na základě hodinového výpočtu vycházejícím z použitých klimatických dat. Hodnotícím kritériem je ekonomická 

návratnost systému s daným zdrojem chladu. Absorpční zdroje chladu byly porovnávány v pěti různých provedeních z 

hlediska zdroje pohonné (tepelné) energie. Výsledky analýzy jednoznačně nezvýhodňují některý ze zkoumaných zdrojů 

chladu pro zadaný objekt a je nutné při jeho volbě zhodnotit veškeré vstupní parametry. 

Klíčová slova: tepelná zátěž, absorpční chlazení, ESP-r 

POSSIBILITIES OF USE ABSORPTION COOLING FOR BUILDING AIR CONDITIONING SYSTEM 

The paper analyzes the possibilities of use absorption cooling units instead of conventionally used compressor chiller as 

a source of chilled water for car showroom building air conditioning system in Prague. Car showroom building was 

subjected to dynamic energy simulation to determine the internal and external heat gains. The need for cooling of ventilation 

system was determined based on the hourly calculation based on the climatic data. The evaluation criterion is the economic 

return of a given source of chilled water. Absorption cooling units were compared in five different embodiments in terms of 

heat sources (thermal) energy. The results of the analysis clearly does not favor investigated the source of chilled water and 

it is necessary to take into account all the inputs for the selection of particular chilled water source. 

Keywords: heat gain, absorption cooling, ESP-r 

 

ÚVOD 

V dnešní době, kdy je kladen vysoký důraz na 

minimalizaci provozních nákladů týkajících se 

technického zařízení budov a je současně 

vyžadováno celkové snížení spotřeby energie na 

chlazení v souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu 2010/31/EU, je zcela na místě začít 

uvažovat o aplikaci nekonvenčních zdrojů chladu. 

Příkladem takového zařízení jsou sorpční chladicí 

jednotky. V případě použití konkrétního zdroje 

pohonné energie je při použití sorpční chladicí 

jednotky možné předpokládat rovněž snížení emisí 

skleníkových plynů a zvýšení podílů obnovitelných 

zdrojů energie (OZE), což je rovněž součástí 

zmiňované směrnice. Analýza možné aplikace 

absorpční chladicí jednotky byla realizována na 

konkrétní budově v Praze – autosalon s rozsáhlou 

plochou střechou.  

ENERGETICKÝ MODEL BUDOVY 

Model budovy byl sestaven na základě stavební 

dokumentace reálného objektu stojícího v Praze Na 

Spořilově.  Objekt je rozdělen na 1. a 2. nadzemní 

patro. V prvním patře je umístěna obchodní část a ve 

druhém patře pak administrativní. Pro snazší 

pochopení geometrie budovy jsou na obrázku 1 

uvedeny půdorysy jednotlivých podlaží včetně řezu.  

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Geometrie budovy 

Dále je na obr. 2 vyobrazen samotný energetický 

model budovy. Zatímco celé druhé patro je jedna 

energetická zóna (kanceláře), v prvním patře je 5 

samostatných zón. První patro je z převážné většiny 

určeno jako výstavní plocha pro automobily a v této 

zóně jsou dvě menší zóny určené jako kanceláře pro 

zaměstnance včetně hygienického zázemí. 

Další dvě zóny v prvním patře jsou oddělené 

vstupy do prvního a druhé patra. Tyto vstupy nejsou 

teplotně nikterak upravovány. Orientace budovy vůči 

světovým stranám je patrná z obr. 2.  



 

 

 

Obr. 2 – Energetický model budovy 

Podmínky simulace 

Simulační výpočet byl proveden s krokem 1 

hodina a to od 1. 1. do 31.12. Pro každou 

simulovanou hodnotu bylo získáno 8 760 hodnot. 

Rok simulace byl vybrán 2010 s klimatickými daty 

měřenými na meteorologické stanici Praha – Ruzyně 

Provoz budovy a vnitřní tepelné zisky 

Předpokládaný provoz budovy zadaný do 

modelu v podobě otevírací doby a vnitřní tepelné 

zátěže jsou uvedeny v tab. 1 a 2. Teplota vzduchu v 

klimatizovaných zónách byla uvažována 26 °C v 

době provozu budovy (zóny). 

Tab. 1 – Provoz budovy 

Zóna Plocha 

[m
2
] 

Otevírací doba 

Po – Pá So 

1NP 1 580 8.00 – 20.00 8.00 – 12.00 

1NP-A 39,1 8.00 – 20.00 8.00 – 12.00 

1NP-B 92,4 8.00 – 20.00 Zavřeno 

2NP 775 8.00 – 17.00 Zavřeno 

Tab. 2 – Vnitřní tepelné zisky vztažené na plochu 

zóny 

Tepelné zisky 

od osob 

Tepelné zisky 

od osvětlení 

Tepelné zisky 

od el.  

vybavení 

[W/m
2
] [W/m

2
] [W/m

2
] 

1,6 4,2 0 

12,7 24,5 28,7 

12,1 19,7 23,4 

3,2 5,1 5,9 

Konstrukce 

Konstrukce budovy byly navrženy v souladu se 

stavební dokumentací budovy. Celá budova je 

z železobetonové konstrukce, její obvodové stěny lze 

považovat za stěny lehké. V prvním patře tvoří 

obálku budovy po celém obvodu okenní výplně. 

Stejně tak v druhém patře se jedná o lehkou stěnu 

s tím rozdílem, že okenní výplně nezabírají takové 

procento z obálky. Samotným oknům jsou věnovány 

další dva odstavce. 

Zasklení 

Okna budovy byla navržena pro první patro se 

stínícím součinitelem s = 0,6 a pro druhé patro 

s = 0,336. Optické vlastnosti jednotlivých zasklení 

jsou uvedeny na obr. 3. 

 

 

Obr. 3 – Optické vlastnosti zasklení (nahoře 1 NP, 

dole 2 NP) 

Výsledky energetické simulace 

Z provedené energetické simulace byl získán 

průběh teploty a relativní vlhkosti během celého roku 

a především pak průběh citelné tepelné zátěže celé 

budovy a jednotlivých energetických zón. Na obr. 4 

je uveden průběh citelné tepelné zátěže budovy, kdy 

je patrné, že dochází k maximu 120,5 kW 12.7. 2010 

v 10:00. 

 

 

Obr. 4 – Průběh citelné tepelné zátěže budovy během 

roku 2010 
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Dominantní podíl na této celkové citelné tepelné 

zátěži vykazuje zóna 1NP a to 90 kW. Ostatní zóny 

dohromady dosahují třetiny této zátěže a to 30, 5 kW. 

KONCEPCE SYSTÉMU CHLAZENÍ BUDOVY 

Klimatizační systém je navržen s ohledem na 

zvolený zdroj chladu jako vysokoteplotní 

s ventilátorovými konvektory v 1.np a chladicími 

stropy v kancelářských prostorách 2.np.  Oba 

zmíněné klimatizační prvky mají za úkol odvést 

citelnou tepelnou zátěž prostoru. Pro odvod tepelné 

zátěže vázaným teplem a přívod čerstvého vzduchu 

je navržena centrální větrací jednotka vybavena 

chladičem vzduchu, který je také napojen na zdroj 

chladu budovy. Jelikož u navržených klimatizačních 

prvků nesmí dojít k případné kondenzaci vodních par 

na teplosměnných plochách, byla provedena analýza 

extrémních stavů v daném roce co do hodnoty 

entalpie a teploty venkovního vzduchu. Tato analýza 

byla provedena za účelem stanovení nejnižší možné 

přiváděné teploty do jednotlivých chladicích prvků a 

správnému návrhu velikosti chladiče venkovního 

vzduchu ve větrací jednotce a to tak aby bylo 

zajištěno dostatečné odvlhčení přiváděného vzduchu 

do vnitřních prostor. Ze zmiňované analýzy a dalších 

předpokladů byl stanoven celkový požadovaný 

výkon zdroje chladu 138 kW. Uvedený výkon byl 

stanoven z tepelné zátěže objektu a je v něm 

započítán chladicí účinek přiváděného vzduchu 

(průtok vzduchu 5 300 m
3
/h, ti = 26 °C, tp = 16 °C, 

106 osob) a celkový výkon chladiče centrální VZT 

jednotky potřebný pro chlazení venkovního vzduchu.  

Zdroje chladu 

Potřeby energie na chlazení byla stanovena pro 

různé varianty provedení zdroje chladu. Referenční 

(vztažnou) variantu představuje konvenční zdroj 

chladu navržen v podobě kompresorové chladicí 

jednotky se vzduchem chlazeným kondenzátorem a 4 

spirálovými kompresory. Jako alternativní zdroje 

chladu byly navrženy absorpční chladicí jednotky 

(ACHJ) různého typu včetně příslušných otevřených 

chladicích věží, jejichž instalace s ACHJ je nutností 

z důvodu odvodu tepla z kondenzátoru a absorbéru. 

Absorpční jednotky byly zapojeny v pěti variantách 

(A až E) podle zdroje pohonné tepelné energie. 

Přehled jednotlivých zdrojů chladu je uveden v tab. 

3.  

Varianta A 

Teplovodní absorpční chladicí jednotka zapojená 

přes deskový výměník na systém CZT s nominálním 

chladicím výkon 130 kW. Pro odvod tepla je 

navržena otevřená chladicí věž s radiálním 

ventilátorem (312 kW). Obdobná chladicí věž je 

navržena i pro varianty B a C. 

Varianta B 

Totožná absorpční teplovodní chladicí jednotka jako 

u varianty A. Teplá voda je připravována 

kogenerační jednotkou, kde je určena pro chlazení 

motoru a generátoru. Kogenerační jednotka vyrábí 

elektrickou energii (jmenovitý elektrický výkon    

125 kWe, maximální tepelný výkon 177 kWQ), která 

je plně spotřebována v areálu investora a využívá 

spalinový motor na zemní plyn. Je vybavena také 

externím vzduchovým chladičem pro odvod tepla do 

okolí v případě nevyužití absorpční chladicí 

jednotkou. 

Varianta C 

Systém solárního chlazení, kdy je teplá voda pro 

pohon absorpční teplovodní chladicí jednotky 

připravována solárními kolektory. Jedná se o 

totožnou ACHJ jako u varianty A a B. Pole solárních 

kolektorů je navrženo s trubicovými kolektory o 

počtu 119 kusů (256 m
2
). Pole solárních kolektorů je 

navrženo se solárním pokrytím 78 %. Tzn., že při 

špičkových potřebách chladu (červenec) není 

solárními kolektory plně pokryta potřeba ACHJ. 

Samotná analýza se tímto problémem detailněji 

nezabývá a předpokládá se, že v letních měsících 

nebude dodržen tepelný stav vnitřního prostředí na 

požadované hodnotě. Případné řešení vede na 

instalaci přídavné kompresorové chladicí jednotky, 

která pokryje potřebu chladu při maximálních 

tepelných zátěžích nebo se využije CZT. 

Varianta D 

Aplikace multienergetické absorpční jednotky 

(130 KW), která získává tepelnou energii z teplé 

vody a spálením zemního plynu. Pole solárních 

kolektorů je navrženo pro 30 % nominálního 

chladicího výkonu ACHJ, jelikož nad tento chladicí 

výkon jednotka využívá vlastního hořáku a spaluje 

zemní plyn čímž je získáno dostatečné množství 

tepelné energie i pro špičkové hodnoty. Kolektorové 

pole je navrženo ve stejném provedení jako u 

varianty C v počtu 33 ks. Otevřená chladicí věž je 

navržena o výkonu 253 kW.      

Varianta E 

Dvoustupňová absorpční chladicí jednotka    

(130 kW) vybavená hořákem pro spalování zemního 

plynu. Pro odvod tepelné zátěže je navržena obdobná 

chladicí věž jako u předešlých variant (226 kW). 

STANOVENÉ POTŘEBY ENERGIE 

Potřeba pohonné energie byla stanovena na 

základě znalosti chladicího faktoru (EER) pro různé 

provozní stavy řešených variant zdrojů chladu. 

V případě kompresorové jednotky byla použita 

závislost EER na teplotě venkovního, kterou udává 

výrobce. Na základě znalosti potřeby chladu a 

průběhu venkovní teploty v hodinových intervalech 

(výstup energetické simulace) byly s použitím 

uvedené závislosti vypočítány hodnoty chladicího 

faktoru EER, resp. elektrického příkonu jednotky. 

Součet hodinových údajů pak představuje roční 

potřebu elektrické energie na provoz 

kompresorového chlazení. Obdobný postup byl 



 

 

použit u variant s ACHJ s tím rozdílem, že chladicí 

faktor ACHJ je závislý na aktuálním chladicím 

výkonu.  

Tab. 3 – Přehled jednotlivých zdrojů chladu 

Označení 

varianty 
Zdroj chladu 

Zdroj pohonné 

tepelné energie 

Referenční 
Kompresorová 

jednotka  
- 

A 
Absorpční 1° 

jednotka 

Centrální 

zásobování teplem 

B 
Absorpční 1° 

jednotka   

Teplá vody 

z kogenerační 

jednotky 

C 
Absorpční 1° 

jednotka  

Teplá voda ze 

solárních kolektorů 

(solární chlazení) 

D 
Absorpční 2 ° 

jednotka 

Teplá voda ze 

solárních kolektorů 

a zemní plyn 

E 
Absorpční 2° 

jednotka 
Zemní plyn 

 

Na základě vypočítaných potřeb energií pro 

jednotlivé varianty a uvažovaných cen za jednotku 

pohonné energie byl sestrojen graf na obr. 5, který 

představuje průběh nákladů na provoz jednotlivých 

řešených variant s uvažováním roční inflace 3,48 % a 

předpokládaném růstu ceny energií 5 % u CZT. 

 

 

Obr. 5 – Průběh nákladů na provoz jednotlivých 

variant zdrojů chladu 

ENERGETICKÁ NÁVRATNOST 

JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Na obr. 6 je znázorněno porovnání jednotlivých 

variant z pohledu ekonomické návratnosti investice. 

Porovnání variant absorpční chladicí jednotkou (A až 

E) bylo vztahováno k referenční variantě 

s kompresorovým chlazením. U kompresorové 

jednotky byl současně analyzován i případ s 

uvažováním životnosti jednotky 12 let (čárkovaně).  

 

Obr. 6 – Porovnání variant z hlediska návratnosti 

Z průběhů jednotlivých variant z obr. 4 a 5 je 

zřejmé, že z hlediska ekonomické návratnosti je 

nejvýhodnější varianta B, což je varianta zapojení 

ACHJ s kogenerační jednotkou. Naopak nejméně 

vhodnou variantou je varianta A (teplá voda z CZT), 

která díky provozním nákladům, které jsou u ACHJ 

vyšší než u kompresorové jednotky nedosahuje bodu 

návratnosti. Jednotlivé dosahované návratnosti jsou 

uvedeny v tab. 4. 

Tab. 4 – Výsledné doby návratnosti 

Označení 

varianty 

Porovnání s 

kompresorovou 

jednotkou 

Porovnání s 

kompresorovou 

jednotkou se 

započítanou 

životností 12 let 

A není není 

B 15 let 12 let 

C 21 let 19 let 

D 22 let 19 let 

E není ve 30 letech 26 let 

Poznámka: Návratnost varianty C není zcela 

vypovídající, jelikož nejsou započítány investiční a 

provozní náklady v případě instalace přídavné 

kompresorové jednotky, viz popis varianta C. 

 

Umístění systému na soustavě CZT v Plzni 

Zajímavé řešení se naskýtá v případě umístění 

absorpční chladicí jednotky na soustavu CZT v Plzni, 

kde tamní teplárna poskytuje pro aplikace chlazení 

s absorpční chladicí jednotkou v létě dle dostupných 

informací přibližně 4x nižší cenu (uvažováno 102,5 

Kč/GJ). V takovém to případě bude již systém 

dosahovat návratnosti. Průběh je znázorněn na obr. 7. 

V takovém to případě je dosahováno návratnosti 

investice do absorpční jednotky jako zdroje chladu 

v období 11,5 roky se započítanou životností 

kompresorové jednotky 12 let. 16,5 roku je tomu 

v případě bez uvažování životnosti kompresorové 

jednotky. 

 



 

 

 Obr. 7 – Porovnání varianty A (Plzeň) z hlediska 

návratnosti 

 

DISKUZE 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že s výjimkou 

zapojení teplovodní ACHJ s kogenerační jednotkou 

(varianta B) není pro zadaný případ (budova 

autosalonu) zcela výhodné z hlediska ekonomické 

návratnosti nahrazovat konvenčně využívanou 

kompresorovou chladicí jednotku. Nicméně je nutné 

si uvědomit některé limitující faktory.  

Absorpční chladicí jednotky jsou vhodným 

zdrojem chladu především v případě, že je možné 

zužitkovávat odpadní teplo nebo takové teplo, které 

je získáno za výhodných podmínek. V takovém to 

případě se doba návratnosti zkracuje a je možné 

výrazně snížit provozní náklady a současně využívat 

environmentálně méně náročný zdroj (elektrický 

příkon ACHJ představuje přibližně hodnotu rovnou 1 

až 3 % chladicího výkonu). 

Současně je také nutné poznamenat, že jako 

vzorová aplikace sloužila budova autosalonu v Praze, 

která vykazovala poměrně malou tepelnou zátěž a 

krátkou dobu provozu. Absorpční jednotky se 

zpravidla vyrábějí ve větších výkonových modelech. 

Doba návratnosti takovéto investice se samozřejmě 

významně zkracuje s delší dobou provozu. 

Zkoumaná budova byla uvažována v provozu pouze 

54 hodin v týdnu. Mimo dobu provozu budovy není 

nutné provozovat systém chlazení.  

Další a velmi podstatným faktorem je 

samozřejmě cena za pohonnou energii, která pokud 

nebude reflektovat nebo zvýhodňovat tyto typy 

zdrojů chladu, nebude pro investory zajímavé volit 

alternativní řešení oproti konvenčním. Typickým 

příkladem je uvedená varianta A, kde je ACHJ 

zapojena na systém CZT Pražské Teplárenské a.s., 

která pro tento typ aplikací nabízela cenu 460,4 

Kč/GJ. V takovém to případě, jak již bylo zmíněno 

dříve, nebude nikdy dosaženo bodu návratnosti. 

Nicméně neznamená to, že není možné absorpční 

jednotky provozovat na systémech CZT. Příkladem 

je celá řada aplikací v Plzni viz uvedený příklad.  

 

ZÁVĚR 

Rozhodnutí, zda jako zdroj chladu použít 

absorpční jednotku bude vždy záviset na konkrétní 

aplikaci. Pokud budou splněny veškeré klíčové 

parametry, jako je cena za jednotku zdrojové energie 

(odpadní teplo apod.), potřeba chladu, chladicí 

výkon, doba provozu (nejlépe kontinuální), je vysoce 

pravděpodobné, že provozovatel takového zdroje 

chladu dosáhne značných provozních úspor a kromě 

toho může přispívat ke zlepšení životního prostředí.  

V případě solárních kolektorů lze uvažovat teplou 

vodu jako zdroj získaný téměř zdarma, nicméně u 

takové varianty vstupuje do ekonomického 

hodnocení poměrně značná investice do pole 

solárních kolektorů, která jí významně prodlužuje 

dobu návratnosti. V souvislosti s podporou 

obnovitelných zdrojů energie vede tato úvaha 

k myšlence vytvoření dotačních programů pro 

systémy solárního chlazení. 

U varianty B (zapojení ACHJ s kogenerační 

jednotkou) se naskýtá možnost vzájemného 

porovnání zapojení kompresorové jednotky 

s kogenerační jednotkou, která by vyráběla 

elektrickou energii pro pohon kompresorové 

jednotky. Tato varianta nebyla v analýzách 

zohledněna. 

LITERATURA 

[1] BEGENI, M. Využití absorpčního chlazení pro 

klimatizaci budovy. v Praze, 2013. Diplomová 

práce. FS ČVUT v Praze. 

[2] Broad. Podklady výrobce dostupné z 

www.broad.cz 

[3] Galletti. Podklady výrobce dostupné z 

www.galletti.cz 

[4] Sokra s.r.o. Podklady dovozce dostupné 

z www.sokra.cz 

SEZNAM OZNAČENÍ 

EER chladicí faktor [-] 

Q výkon   [kW] 

t teplota  [°C] 

Indexy  

e elektrická energie 

i vnitřní 

p přívodní 

z,cit citelná zátěž 

vzt větrací vzduch 

Q tepelná energie 

Zkratky 

ACHJ absorpční chladicí jednotka    

CZT centrální zásobování teplem 

OZE obnovitelné zdroje energie 

VZT vzduchotechnika 

http://www.broad.cz/

