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• Domácí instalace

Průmyslová instalace tepelného čerpadla

Zdroj: www.tzb-info.cz

Zdroj: www.cerpadla-ivt.cz

Nasazení HP vyžaduje respektovat

• Zákony termomechaniky …. 50% teorie
• Dostupná chladiva  … omezení teplotní
• Poměr tržní ceny elektřiny/tepla
• Potenciál akumulace energie

• Srovnání parametrů různých typů TČ není triviální



Tepelná energie při různých teplotách
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• Pracujeme s pojmem teplo, termodynamický popis nezná pojem „zima“.

Naše okolí obsahuje 
velké množství tepla o 
nízké teplotě

- Spotřeba paliv
- Spotřeba elektrické 

energie
- Působení větru a slunce



• Teplo v přírodě samovolně přechází z místa o vyšší teplotě do místa o 
teplotě nižší. 

Trocha teorie

Tepelná čerpadla (TČ) umožňují teplo okolnímu prostředí odnímat, a převádět 
ho na vyšší teplotní úroveň, která je vhodná pro další využití. 
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• Přenos tepelné energie z nižší teploty na teplotu vyšší je obecně možno 
realizovat různými způsoby. 

Princip tepelných čerpadel

Nejrozšířenějším principem tepelných čerpadel je účelné využití varu 
a kondenzace pracovní látky, kterou nazýváme chladivo.

Kompresorová TČ 

Zdroj: /www.vinprom.s

Absorpční TČ 



Kompresorová tepelná čerpadla – zajímavosti oběhu

• Představují nejčastěji používaný typ tepelných čerpadel 

• Kompresor je obvykle poháněn elektromotorem, ale může 
být použit i spalovací motor. 



Energie nevzniká ani nezaniká, pouze se 
transformuje mezi různými formami. 
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Bilance energetických toků tepelného čerpadla
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• Skutečný oběh je vzdálen ideálnímu termodynamickému oběhu. 
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ABSORPČNÍ OBĚHY

Absorpce - rozpouštění plynů nebo par v kapalinách

Absorpce je selektivní - různé kapaliny absorbují různé plyny s rozdílnou intenzitou.

Absorpční výkon - je závislý na ploše fázového rozhraní plyn-kapalina.

kapalina

pára

Absorpční teplo
Qa

Absorpční teplo - je významně větší jak teplo kondenzační.

Absorbent – kapalina schopná absorbovat páry jiné látky



Desorpce – vypuzování absorbovaného plynu zvýšením teploty kapaliny.

• Při stálém tlaku, rozpustnost plynů v kapalinách klesá se stoupající teplotou. 

• Všechny plyny vypuzeny při teplotě varu.
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Desorpční (vypuzovací) teplo



Absorpční tepelné čerpadlo
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Toto řešení vyžaduje dodávku méně než 5% el. energie z dodávaného tepelného toku. 



Pracovní dvojice chladivo-absorbent musí splňovat

Dobrou mísitelnost v širokém rozsahu koncentrací.

Velký rozdíl teplot varu chladiva a absorbentu.

Vhodná závislost stavových parametrů p – t …….provoz, konstrukce.

Nejčastěji používané chladivo-absorbent

NH3- H2O  ……………………………výparná teplota <0°C

H2O - roztok H2O, LiBr  (sůl) ……. výparná teplota > 0°C

H2O - NaOH 

H2O roztok H2O, LiCl

LiBr …….. Nevýbušný, netoxický, ekologický, ve spojení s kyslíkem významně 

korozívní na oceli, užívají se inhibitory na bázi molybdenu (chrání povrch pouze po 

jistou dobu)
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COPH = 1,7Teplota desorbéru >90°C

Teplota výparníku      <5°C
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Jednostupňová absorpční jednotka

www.broad.com



Zdroj: coolexcooling.com

Porovnání

Kompresorové chlazení Absorpční chlazení

10 x nižší spotřeba el. energie

tichý

regulovatelný 10 – 100 %

přírodní chladiva

palivo ZP, biomasa, tuhá paliva

menší, lehčí
nižší pořizovací náklady
kompaktnější
primární hnací energie - elekřina
hlučnější

Zdroj: /www.vinprom.s



Výzkumné směry průmyslových TČ

Teploty topného média
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Zdroj: Reto Michael Hummelshoj, 1st European 
Conference on Polygeneration

Absorpční TČ zapojené v CZT
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