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ANOTACE 
Příspěvek analyzuje možnosti uplatnění absorpčního chladicího zařízení na místo konvenčně 
používané kompresorové chladicí jednotky, jako zdroje chladu pro systém klimatizace 
budovy autosalonu v Praze. 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. 

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  
Uvažovaná budova je situována v Praze na Spořilově. Svým účelem plní funkci prodejního a 
výstavního centra (1.np) a součástí budovy jsou i kancelářské prostory v 2.np. Pro co 
nejpřesnější stanovení tepelné zátěže byla budova podrobena dynamické energetické simulaci 
v softwaru ESP-r s využitím klimatické databáze pro Prahu z roku 2010. Na obr. 1 je 
znázorněn model dané budovy vč. orientace ke světovým stranám. Na základě simulačního 
výpočtu byla stanovena maximální citelná tepelná zátěž budovy 120,5 kW (12. 7. 2010 
v 10.00). 

 

Obr. 1 Model budovy v programu ESP-r 
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Provoz budovy 
Předpokládaný provoz budovy zadaný do modelu v podobě otevírací doby a vnitřní tepelné 
zátěže jsou uvedeny v tab. 1. Teplota vzduchu v klimatizovaných zónách byla uvažována 
26 °C v době provozu budovy (zóny). 
 
Tab. 1  Provoz budovy včetně  vnitřních tepelných zisků 

Otevírací doba Tepelné  
zisky od 

osob 

Tepelné 
zisky od 
osvětlení 

Tepelné 
zisky od el.  
vybavení 

Zóna Plocha 
[m2] 

Po – Pá     So [W/m2] [W/m2] [W/m2] 

1NP 1 580 8.00 – 20.00 8.00 – 12.00 1,57 4,16 0 
1NP-A 39,1 8.00 – 20.00 8.00 – 12.00 12,68 24,45 28,64 
1NP-B 92,4 8.00 – 20.00 Zavřeno 12,08 19,7 23,38 
2NP 775 8.00 – 17.00 Zavřeno 3,2 5,11 5,81 

 
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 m3/h, ti = 26 °C, tp = 16 °C) 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 navržena 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. 2.  

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, která je plně spotřebována v areálu investora a využívá spalinový 
motor na zemní plyn.  

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 m2). 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). 

Tab. 2 Přehled řešených variant zdroje chladu 

Označení 
varianty 

Zdroj chladu Zdroj pohonné tepelné energie 

Referenční 
Kompresorová jednotka 

LCE144CS 
- 

A 
Absorpční 1° jednotka 

BDH20 
Centrální zásobování teplem 

B 
Absorpční 1° jednotka   

BDH20 
Teplá vody z kogenerační jednotky 

C 
Absorpční 1° jednotka  

BDH20 
Teplá voda ze solárních kolektorů 

(solární chlazení) 

D 
Absorpční 2 ° jednotka 

BZDH30 
Teplá voda ze solárních kolektorů a 

zemní plyn 

E 
Absorpční 2° jednotka  

BZ20 
Zemní plyn 



  

STANOVENÍ 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 vzduchu (obr. 2), 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 (obr. 3). V tab. 3 jsou uvedeny roční potřeby energie na chlazení budovy 
pro jednotlivé varianty, vč. hodnoty ročního chladicího faktoru, ceny za jednotku energie a 
předpokládaných investičních nákladů. V investici jsou vždy započítány i náklady za 
nezbytné komponenty pro danou variantu řešení jako např.: chladicí věž, solární kolektory 
apod.  

 

Obr. 2 Závislost EER = f(te) pro referenční variantu s kompresorovým chladicím zařízením 

 

Obr. 3 Závislost EER = f(Q) pro absorpční chladicí zařízení 



  

 

Na základě vypočítaných hodnot a uvažovaných cen za jednotku pohonné energie (tab. 3) byl 
sestrojen graf na obr. 4, který představuje průběh nákladů na provoz jednotlivých řešených 
variant s uvažováním roční inflace 3,48 % a předpokládaném růstu ceny energií 5 % u CZT. 

Tab. 3 Stanovené parametry jednotlivých variant řešení zdroje chladu 

Označení 
varianty 

EER roční 
[-] 

Potřeba 
energie 

Investiční 
náklady [Kč] 

Cena za jednotku 
pohonné energie 

Referenční 4,11 11 974  
[kWhe/rok] 

730 478 5,4 [Kč/kWh] 

A 0,69 71 419  
[kWhQ/rok] 

1 950 942 460,4 [Kč/GJ] 

B 0,69 71 419 
[kWhQ/rok] 

2 958 942 0 [Kč/kWh] 

C 0,69 71 419 [kWhQ 
/rok] 

4 805 752 0 [Kč/kWh] 

D 2,60 18 933  
[kWhQ/rok] 

3 206 836 0 [Kč/kWh] 

E 1,38 35 771  
[kWhQ/rok] 

2 231 888 1,28 [Kč/kWh] 

Poznámka: Varianta D využívá do 30 % nominálního chladicího výkonu teplo ze solárních 
kolektorů. Provoz varianty B je závislý pouze na spotřebě elektrické energie, jelikož dodávané 
teplo je odpadní. K cenám za jednotku pohonné energie jsou vždy ve výpočtu uvažovány také 
nutné poplatky stanovené dodavatelem. 

 

Obr. 4 Průběh nákladů na provoz jednotlivých variant zdrojů chladu 

EKONOMICKÁ NÁVRATNOST JEDNOTLIVÝCH VARIANT 
Na obr. 5 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. 5 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. 6. 



  

 
Obr. 6 Porovnání varianty A (Plzeň) z hlediska návratnosti 

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. 

ZÁVĚR 
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.  



  

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. 
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