
Využití absorpční jednotky pro výrobu chladu z odpadního tepla v provozu Korado



Dynamická společnost poskytující své služby v oblasti výroby tepla, chladu a elektrické energie. Zaměření 
na průmysl a energetiku.

Spolupracujeme s řadou renomovaných výrobců a dodavatelů kvalitních zařízení, díky nímž nabízíme jen 
ověřená a plně funkční řešení.

CHP engineering – představení společnosti

Poradenství Návrh řešení Realizace Servis

Poskytujeme poradenství v 
oblasti výroby tepla, chladu 

a elektrické energie.

Provádíme studie a na 
jejich základě navrhujeme 

nejvhodnější řešení.

Dodáváme technologie a 
provádíme realizace 

na klíč.

Poskytujeme záruční i 
pozáruční servis.



CHP engineering – technologické zaměření

• Kogenerace / Trigenerace

• Absorpce – chlazení / tepelná čerpadla

• Využití odpadního tepla



Přehled absorpčního cyklu  

• Absorpční systémy využívají tepelnou energii k vytvoření chladícího/topného efektu.

• V těchto systémech chladivo, tj. voda, absorbuje teplo při nižší teplotě a tlaku během odpařování a
uvolňuje teplo při vyšší teplotě a tlaku během kondenzace.



Jaký je rozdíl mezi absorpčním chillerem a tepelným čerpadlem?

Absorpční chiller je tepelné čerpadlo, 
pracující s nižšími teplotami



Absorpční tepelné čerpadlo TYP I. vs. TYP II.  



Provozní parametry TYP I. vs. TYP II.  

Tepelné čerpadlo TYP I vs. Tepelné čerpadlo TYP II

Jednotka je poháněna zdrojem tepla o střední hodnotě. ČástJednotka je poháněna zdrojem o vysoké teplotě.
Teplo s nízkým potenciálem je extrahováno ze zdroje
Teplo o střední hodnotě je dodáváno uživateli.

Typický teplotní profil: Typický teplotní profil

Zdroj tepla: nízko potenciální teplo: 50°C - 25°C
Pohonná energie: přehřátá voda, pára, spaliny, palivo
Horká voda prouživatele: 60°C - 90 °C

TYP I TYP II

Účinnost (COP) cca 1.7 Účinnost (COP) cca 0.48

tohoto tepla je rozptýlena při nízkých teplotách (chladící věž),
zatímco část tohoto tepla o vyšší teplotě je dodáváno uživateli.

Pohonná energie: horká voda 70°C - 120°C
Chladící voda 25°C - 35°C
Horká voda pro uživatele: 120°C - 170°C (resp. pára do 4 bar)



Absorpční chiller/tepelné čerpadlo – výhody a přínosy

• Minimální spotřeba el. energie
• Výkonové řady v rozmezí 45 kW – 40 MW
• Chladivem je voda – levná, ekologická, dostupná
• Neobsahuje žádné HFC chladiva
• Využití odpadního tepla jako pohonné energie
• Absorpce je považována za “bezemisní“ a “zelenou“ technologii
• Životnost technologie 30 let
• Bez pohyblivých částí, bez vibrací, tichý provoz
• Nízké náklady na údržbu a provoz
• Bez úniků chladiva, není třeba doplňování (uzavřený cyklus)



Shrnutí typů absorpčních jednotek a pohonné energie

Novinka

HYBRIDNÍ CHILLER
Od 150 kW do 700 kW

Chlazená voda od -5°C do -25°C

Úspora el. energie až 50%



Aplikace: využití odpadního tepla z průmyslového procesu  

Zadáním klienta, předního výrobce otopných těles, byla náhrada kompresorového chilleru za absorpční
chladící jednotku (ACHJ).

Cílem projektu bylo nalezení optimálního řešení zpracování
odpadního tepla vznikajícího během procesu spalování
organických těkavých látek (VOC) ve spalovací komoře
(ekologizace provozu), která je nedílnou součástí lakovny a
následná výroba chladu pro potřebu chlazení technologie a
prostorů svařovny. Součástí dodávky byla také instalace
spalinového výměníku, čímž došlo k vytvoření
horkovodního okruhu (100/80 °C), tedy zdroje tepla pro
Absorpční chladící jednotku. Tento horkovodní okruh slouží
také jako zdroj tepla pro potřeby topení v zimním období.
Pro odvod tepla z absorpční chladící jednotky byly využity
stávající vzduchové chladiče.



Aplikace: využití odpadního tepla z průmyslového procesu  

Instalace Absorpční chladící jednotky THERMAX 5G 2E C o chladícím výkonu 434 kW společně se spalinovým
výměníkem o tepelném výkonu 604 kW.

• Požadovaný tepelný vstup do ACHJ: 570 kW
• Chladící kapacita ACHJ - výkon: 434 kW
• Vstupní teplota chlazené vody: 18 °C
• Výstupní teplota chlazené vody: 12 °C
• Průtok chlazené vody: 62,3 m3/hod

Absorpční chladicí jednotka:

Spalinový výměník:

• Výkon: 604 kW
• Vstupní teplota spalin 340 °C
• Výstupní teplota spalin 120 °C
• Vstupní teplota vody: 80 °C
• Výstupní teplota vody: 100 °C
• Průtok vody: 25,5 m3/hod



Aplikace: využití odpadního tepla z průmyslového procesu  



Aplikace: využití odpadního tepla z průmyslového procesu  
ACHJ THERMAX 5G 2E C  - 434 kWNahrazený kompresorový chiller

Spalinový výměník za dospalovací komorou VOC – zdroj energie pro ACHJ

PLC Siemens
Simatic S7



Aplikace: využití odpadního tepla z průmyslového procesu  
Absorpční chiller THERMAX 5G 2E CNahrazený kompresorový chiller

Investice
ROI = -----------------------------

Náklady (KCH – ACH)

Chladící výkon kW 434

COP - 0.76

Spotřeba tepla kW 570

Spotřeba el. en. čerpadel kW 1,8

Chladící výkon kW 400

COP - 3

Spotřeba tepla KW -

Spotřeba el. en. kompresorů kW 133

Spotřeba el. en. / rok kWh 10.800

Spotřeba tepla / rok MWh 3.420

Náklady / rok Kč 27.000,-

Spotřeba el. en. / rok kWh 798.000

Spotřeba tepla / rok kWh -

Náklady / rok Kč 1.995.000,-

Při provozu 6000 h/rok, ceně el. energie 2,50,- Kč / kWh, ceně tepla 0,- Kč / kWh a výše 
investice <5,5 mil. Kč se návratnost investice pohybuje okolo 2,8 roků 



Další příklady aplikací absorpčních jednotek

PROCES

KONVENČNÍ CYKLUS CYKLUS S ABSORPČNÍM TEPELNÝM ČERPADLEM

ABSORPČNÍ
TEPELNÉ

ČERPADLO CHLADÍCÍ VODA VÝSTUP

PALIVO 60 % 
TEPELNÝ VSTUP

CHLADÍCÍ 
VODA VSTUP

HV KOTEL
/

VÝMĚNÍK

PROCES

90°C50°C 50°C 90°C

40% ÚSPORA
PALIVA NA VSTUPU

PALIVO 100 % 
TEPELNÝ VSTUP

Nejen v průmyslu je zejména k ohřevu a vytápění zapotřebí voda o teplotě ~ 90°C. Většinou je k dispozici také chladící voda o
teplotě okolo 35°C. V absorpčním tepelném čerpadle může být tato 35°C voda využita tím, že je poslána do výparníku absorpčního
tepelného čerpadla a teplota vody ochlazena na 30°C. Toto teplo lze povýšit až na hodnotu 90°C za použití páry (nebo jiného
“pohonného“ média), posílané do generátoru absorpčního tepelného čerpadla. Většinou může být 40% tepla odebráno z
výparníku a 60% je dodáno prostřednictvím vysokoteplotního média.



Napojení na kogenerační jednotku

Chiller:

Využití tepla z kogenerační 
jednotky pro výrobu 
chlazené vody 

+ Snížení energetické 
náročnosti - náhrada 
kompresorového chilleru

Tepelné čerpadlo TYP I.:

Využití tepla z chlazení 
plnící směsi a kondenzace 
spalin

+ Zvýšení účinnosti díky 
využití tepla s nízkým 
potenciálem 

Tepelné čerpadlo TYP II.

Využití tepla 90/70°C z okruhu KGJ, vytvoření okruhu 130/120°C

+ výroba přehřáté vody tam, kde 90°C nestačí, dochlazení KGJ



Propojení s kotlem na biomasu - Hillerød

Teoretická účinnost kotle spalující biomasu
(7% kyslíku v suché frakci spalin, 0°C spalovací vzduch)

Ú
či

nn
os

t (
%

)

Teplota spalin (°C)



Propojení s kotlem na biomasu Hillerød, Dánsko

Účinnost = 89%
10 000 kW

12 771 kW
110°C

Napájecí voda
pro kotel

2256 kW
63°C

102°C

110°C
1304 kW

50°C

40°C

31°C

25°C

140°C

48°C

27°C

..do komínu

Účinnost = 16,2%
1820 kW

Účinnost = 8,4%
952 kW

Celková účinnost kotel + EKO 1 + EKO 2 = 113,6%



Velkokapacitní solarní a tepelná elektrárna Silkeborg, Dánsko 

•Plynová KGJ 108 MW elec./85 MW heat
•Celková účinnost výrobny       87%
•Akumulační nádrže tepla 2*16.000 m3 = 32.000 m3

•Výroba tepla z KGJ 80 GWh
•Výroba tepla z kotlů 320 GWh

•Plynová KGJ 106 MW elec./120 MW heat
•Celková účinnost výrobny 102%
•Akumulační nádrže tepla 4 x 16.000 m3 = 64.000 m3

•Velkokapacitní solar thermal 156.000 m2

•Absorpční tepelná čerpadla 25 MW chladící výkon
•Výroba tepla ze solárů 70 GWh
•Výroba tepla z KGJ    210 GWh
•Výroba tepla z kotlů       80 GWh
•Výroba tepla ATČ 40 GWh



Velkokapacitní solarní a tepelná elektrárna Silkeborg, Dánsko 
Model Units SD 90B TP SS 80D TP

Heat Source Water Circuit (HSW)
Heat Input NOMINAL (+/- 3%) kW 8817 3541
Heat Source Water Flow Rate m³/hr 586.9 480.7
Heat Source Water Temperature Inlet °C 35.00 21.99
Heat Source Water Temperature Outlet °C 21.99 15.64
Nozzle size (indicative) NB 250 300
Design pressure Bar.g. 16,0 16,0

Hot Water Circuit (HWC)
Heat Rejected NOMINAL kW 14623 8304
Hot Water Flow Rate m³/hr 1372.0 1377.5
Hot Water Inlet Temperature °C 40.00 49.25
Hot Water Outlet Temperature °C 49.25 54.50
Nozzle size (indicative) NB 450 450
Design pressure Bar.g. 16.0 16.0

Driving Steam Circuit (DSC)
Heat Input NOMINAL kW 5807 4764
Driving Steam minimum Pressure inlet AHP bar (g) 5.6 5.6
Driving Steam Flow Rate (+/-3%) kg/hr 8768 7193
Condensate Outlet Temperature °C 80 - 100 80 - 100
Design pressure Bar.g. 16.0 16.0

COP GUARANTEE 2,43 1,70

Physical Data (+/- 10%)
Length m 10.8 9.3
Width m 4.1 3.5
Height m 4.7 4.9
Operating Weight Ton 97.0 75.0

Electrical Rating
Power supply
Absorbent Pump kW (A) 11.0 (28.0) 7.5 (20.0)
Refrigerant Pump kW (A) 1.5 (5.0) 1.5 (5.0)
Purge Pump kW (A) 0.75 (1.8) 0.75 (1.8)
Total Power Consumption kVA 25.9 20.2

415 V( ±10%), 50 Hz (±5%), 3 Ph+N



Využití tepla za turbínou, kondenzace spalin - Copenhagen

Spalovna odpadů Kodaň – kondenzace spalin

8 ks THERMAX SS 80 D TP

Zdroj tepla: kondenzace spalin, 33.5 MW

Pohonná energie: pára

Tepelný výkon: 85.7 MW

Teplota vody na výstupu do CZT: 85°C



THERMAX – vybrané reference

• CITI BANK, Lewisham (UK) – 2 x 1200 kW
• Loughborough University (UK) – 285 kW
• Guy‘s Hospital, London (UK) – 2 x 3300 kW
• TESCO Camarthen (UK) – 244 kW
• Southhampton University (UK) - 1725 + 740 kW
• Museo, Valencia (ESP) – 1760 kW
• Hotel Alfonso XIII., Cartagena (ESP) – 633 kW
• Rome Airport (ITA) – 2 x 1601 + 1900 + 3027 kW
• FIAT-Sevel, Atessa (ITA) – 2 x 2999 kW
• Maserati, Grugliasco (ITA) – 1500 kW
• Swiss Embassy, Rome (ITA) – 105 kW
• T-Mobile, Munich (GER) – 870 kW
• Bosch, Immenstadt (GER) – 318 kW
• SHELL, Cologne (GER) – 2500 kW
• VW Zwickau (GER) – 620 kW
• BMW Dingolfing/Munich/Regensburg/Landshut (GER)

3500/1600/1680/3100/1000/2400/1600 kW

• Porto University (PT) – 2 x 264 kW
• Swedwood IKEA, Porto (PT) – 352 kW
• LEGO, Nyíregyháza (HUN) – 3 x 2150 kW
• Alpro, Wevelgem (B) – 500 + 1500 kW

CZT (Absorpční tepelná čerpadla):
• Karlstad Energi AB (SWE) – 4500 kW
• Jönköping Energi AB (SWE) – 5500 KW
• Göteborg Energi AB (SWE) – 2 x 3000 kW
• Uppsala (SWE) – 2 x 14 200 kW 
• Fritz Egger GmbH, St. Johann (AT) – 6000 kW
• Hurup (DK) – 500 kW
• Langa (DK) – 1112 kW
• Silkeborg (DK) – 25 000 kW
• Copenhagen (DK) – 16 700 kW
• Vestforbraending (DK) – 2 x 8500 kW
• Dalum (DK) – 8000 kW …

… a dalších 1000+ instalací v Evropě
Celkem 6000+ celosvětově



Kontakt

CHP engineering s.r.o.
Voctářova 2436/3c, 180 00 Praha 8, Libeň
Česká republika

Mobil: +420 702 068 779
E-mail: toufar@chpe.cz

www.chpe.cz


