
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozadie 

Tepelné čerpadlá s prírodnými chladivami – energeticky 

efektívna technológia s perspektívami do budúcnosti 

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) počíta s tým, že do roku 2032 bude na celom 

svete dohromady potrebných asi 150 percent energie viac ako dnes1. Rastúca potreba 

energie znamená aj vyššie ceny ropy a tým i vyššie náklady pre užívateľov. A práve téma 

náklady na kúrenie je pre firmy doslova horúca. Energiu potrebujú na prípravu teplej vody, 

klimatizáciu kancelárskych a pracovných priestorov alebo na výrobné procesy. 

 

Používanie tepelných čerpadiel poskytuje možnosť nakladať s energiou potrebnou na 

vykurovanie efektívne. Zvlášť energeticky úsporné sú predovšetkým aplikácie napojené na 

spätné získavanie tepla z priemyselných procesov. Vyrobené odpadové teplo sa dá so 

ziskom opäť použiť v budovách - potenciál, ktorý sa dlhú dobu takmer nevyužíval. 

 „Tepelné čerpadlá poháňané prírodnými chladivami ako je amoniak (NH3) sú naviac zvlášť 

šetrné voči životnému  prostrediu," poznamenáva Thomas Spänisch, člen predstavenstva 

eurammonu, európskej iniciatívy pre prírodné chladivá. „Oproti syntetickým chladivám 

nemajú žiadny alebo len veľmi zanedbateľný globálny priamy potenciál skleníkového efektu. 

Už v súčasnosti sa tepelné čerpadlá s prírodnými chladivami využívajú nákladovo 

i energeticky úsporne. Dajú sa plánovať i realizovať individuálne v súlade so stavebnými 

predpismi a príslušnými požiadavkami zákazníka. Preto sa dá vychádzať z toho, že trh 

s tepelnými čerpadlami bude i v blízkej budúcnosti naďalej významne rásť." 

 

Energeticky efektívne diaľkové teplo pre Sarpsborg v Nórsku 

Pre dodávateľa energie spoločnosť Bio Varma Sarpsborg AG v Nórsku vyvinula spoločnosť 

GEA Refrigeration Germany úplne novú 2 MW inštaláciu tepelných čerpadiel na prípravu 

vody s teplotou +82 °C pre komunálnu sieť diaľkového rozvodu tepla. Aby sa energetická 

náročnosť dala udržať na pomerne nízkom stupni, využíva tepelné čerpadlo dva rôzne zdroje 

odpadového tepla. Výkon 1,5 MW získava zo spätného chladenia chladiacej vody s teplotou 

+45 °C z chladiaceho zariadenia komunálnej spaľovne odpadov, ďalšie 3 MW sa pripravujú 

v podobe vody s teplotou +38 °C z biologickej čističky. 

                                                
1
 http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO_2011.pdf  



Prvé zahrievanie vody prebieha pomocou horúceho oleja v odlučovači oleja. Veľkú časť 

práce avšak preberá kondenzátor pri kondenzačnej teplote maximálne +82 °C. Posledné 

stupne sa docielia v prehrievači, do ktorého je na strane krytu dodávaný horúci plyn 

s teplotou +105 °C.  

Osobitosť amoniakového tepelného veľkočerpadla spočíva predovšetkým v používaných 

komponentoch. Prvýkrát sa v takejto produkcii využívajú dva veľké olejové filtre a olejové 

čerpadlo s motorom 18,5 kW, ktoré je dimenzované na čerpané množstvo až do 900 l/min. 

Naviac poskytla GEA vysokonapäťový motor 1 200 kW, ako aj dosiaľ jedinečné frekvenčné 

meniče pre motor i olejové čerpadlo. Jadrom zariadenia je vysokotlakový kompresor radu R. 

Vysokotlaková strana zariadenia sa však kvôli vysokým kondenzačným teplotám musela 

realizovať v tlakovom stupni 52 barov. To znamená, že bolo treba zaobstarať a čiastočne aj 

zostrojiť nové komponenty, potrubné a tvarované diely. Od septembra 2010 je zariadenie 

v prevádzke a odvtedy funguje bezchybne. 

 

Kombinované chladenie a vykurovanie v sušiarni mäsa v Churwaldene vo Švajčiarsku 

Sušiareň mäsa Churwalden AG produkuje mäsové výrobky v biokvalite. Výroba šetrná voči 

životnému prostrediu je súčasťou podnikovej filozofie a zahŕňa aj ekologickú efektívnosť 

zariadení a nehnuteľností. Chladiarenskí odborníci z SSP Kälteplaner vyvinuli pre nové 

mäsiarenské centrum v Landquarte dlhodobo udržateľný vykurovací a chladiaci systém 

s tepelnými čerpadlami a chladiarenskými strojmi, ktoré sú poháňané prírodnými chladivami 

amoniakom a oxidom uhličitým. Jadrom výroby tepla a chladu je energetické využitie prúdu 

spodnej vody v alpsko-porýnskej nížine. Cez armatúry a čerpadlá spodnej vody sa z prúdu 

podzemných vôd voda odčerpáva a termicky pozmenená znova doň vracia. Takto získaná 

energia sa - podľa požiadaviek na chladiacu alebo tepelnú energiu - cez chladiarenské stroje 

a tepelné čerpadlá nastavuje na požadované teploty a využíva na najrozmanitejšie účely.  

 

Výrobné a administratívne budovy si vyžadujú termickú energiu na rôznych teplotných 

úrovniach.  

Tepelná energia celkovo 950 kW je potrebná v dvoch rôznych teplotných stupňoch: 

v stredných teplotách okolo +60 °C okrem iného ako procesná energia pre klimatizované 

miestnosti, teplú úžitkovú vodu alebo priemyselné práčky, ako aj v nízkych teplotách do 

+40 °C ako tepelná energia na vykurovacie účely, na odvlhčovanie, predhrievanie úžitkovej 

teplej vody, ako aj odmrazovanie chladiacich priestorov.  

Chladiaca energia celkovo 1 200 kW je potrebná pre teploty okolo bodu mrazu, napríklad pre 

pracovné priestory, okrem toho na úrovni -8 °C tiež pre chladiarenské priestory a dozrievacie 

komory a na úrovni -25 °C v mraziarňach. 

 



Na prípravu tepla sa využíva podľa rôznych teplotných úrovní dvojstupňové amoniakové 

tepelné čerpadlo za využitia spodnej vody pri +12 °C a +8 °C. Každý stupeň disponuje dvomi 

piestovými kompresormi firmy York/Sabroe, ktoré sú riadené bezstupňovo prostredníctvom 

frekvenčného meniča. Ako odparovač a skvapalňovač sa používajú do kazety zvárané 

doskové výmenníky tepla firmy Alfa Laval. Plniace množstvo amoniaku v tepelnom čerpadle 

činí približne 300 kg. Na strednej teplotnej úrovni +60 °C sa nachádza dimenzovaná teplota 

výrobných zariadení. Priamo do systému napájané je vznikajúce odpadové teplo motorov 

a kompresné teplo z produkcie tlakového vzduchu a vákua. Potrebná zvyšková energia je 

produkovaná prostredníctvom amoniakového tepelného čerpadla. Amoniakové tepelné 

čerpadlo sa podporne využíva aj na hlbšej teplotnej úrovni okolo +40 °C a vyrába potrebnú 

zvyškovú energiu. Ako zdroj tepla slúži príslušná nádrž spodnej teplej vody.  

 

Vznikajúce odpadové teplo sa využíva dôsledne. Podľa možnosti sa odovzdáva priamo do 

systému rozvodu tepla, odkiaľ sa okamžite znova rozdeľuje. Táto možnosť sa využíva 

predovšetkým v oblasti chladenia motorov, napríklad pri výrobe tlakového vzduchu alebo 

v centrálnom vákuovom zariadení. Odpadové teplo na nižších úrovniach sa „teplé" 

odovzdáva do nádrže s spodnou vodou. Toto sa týka predovšetkým kondenzačného 

odpadového tepla pri výrobe chladu a chladenia nástrojov baliacich strojov v rámci kolobehu 

chladiacej vody. 

 

Výroba chladu prebieha prostredníctvom dvoch amoniakových chladiacich strojov, ich spätné 

chladenie pomocou spodnej vody. Po chladení sa voda odovzdáva do nádrže so spodnou 

vodou „teplá". Cez tepelné čerpadlo sa odpadové teplo z nádrže v prípade potreby dá znova 

nastaviť na vyšší teplotný stupeň. Pre chladiacu energiu v teplotnom rozmedzí okolo 0 °C a -

8 °C sa používa vždy jeden chladiaci stroj s NH3 ako chladivom a dva priemyselné piestové 

kompresory, pričom je jeden kompresor vybavený frekvenčným meničom. Prenos energie na 

chladiace miesta prebieha pomocou zmesi vody a glykolu ako chladiaceho média. Spätná 

chladiaca energia sa získava „chladná" z nádrže spodnej vody. Výmenou vody medzi 

tepelným čerpadlom a chladiacim strojom a opačne sa dosahujú maximálne pracovné 

množstvá a pohonné motory a kolobehy chladív sa dajú udržiavať optimálne malé. Na 

optimalizáciu prevádzky boli pre obidve siete chladiacich médií nainštalované vyrovnávacie 

zásobníky s objemom po 30 000 litrov. 

Mraziarenské priestory sú chladené prírodným chladivom oxidom uhličitým. Chladivo sa 

odparuje priamo elektronickými rozťahovacími ventilmi v chladičoch miestností, dostáva sa 

potom do piestového kompresora a následne je subkriticky skvapalňované v kaskádovom 

kondenzátore. Odpadové teplo zariadení je odovzdávané do glykolovej siete na teplotnej 

úrovni -8 °C, kde sa teplo dá znova nepriamo využívať. 



 

V lete sa potrebná chladiaca energia získava z nádrže chladnej spodnej vody a na chladenie 

priestorov vo vetracích zariadeniach, chladiacich stropov alebo serverových miestností 

využíva priamo. Pre oblasť chladu klimatizačných zariadení sa okrem čerpacej energie 

čerpadiel nevyužíva žiadna iná primárna energia.  

 

Tepelné čerpadlo zásobuje továreň na čokoládu bezplatnou horúcou vodou 

V roku 2010 poverila firma Nestlé chladiarenských odborníkov firmy Star Refrigeration 

vývojom riešenia tepelných čerpadiel pre továreň na čokoládu v britskej pobočke, ktoré by 

výrazne znížilo náklady na energiu pre chladiarenské a tepelné aplikácie. Toto riešenie malo 

nahradiť dosiaľ existujúce chladiarenské jednotky R22 a ústredné zariadenie na výrobu pary,  

fungujúce na uhlie, ktoré zásobovalo všetky koncové prístroje a zariadenia, využívajúce 

v rámci svojich pracovných procesov horúcu paru. Cieľom nového konceptu bolo odoberať 

odpadové teplo z chladiaceho kolobehu a zahrievať ho na požadovanú procesnú teplotu. 

Tepelné čerpadlo „Neatpump“ spoločnosti Star Refrigeration malo slúžiť na prípravu vody až 

do teploty +60 °C a privádzať ju ako predbežné teplo aj do procesov s vyššou potrebou 

teploty 

 

Keďže sa výrobca potravín zasadzoval o čo najnižšiu produkciu CO2, musela sa využiť 

predovšetkým ekologicky prospešná technológia tepelných čerpadiel. Ale odhliadnuc od 

toho, že tepelné čerpadlá fungovali prevažne ešte na H-FKW, boli tie, ktoré pracovali 

s prírodnými chladivami, vybavené piestovými alebo skrutkovými kompresormi, ktoré mali za 

následok vysoké náklady na údržbu alebo pracovali neustále na hranici možností. 

 

V spolupráci so spoločnosťami Vilter Manufacturing Inc. (USA) a Cool Partners (DK) vyvinula 

firma Star Refrigeration riešenie vysokotlakových tepelných čerpadiel, ktoré pracuje tak 

s ekologicky prospešným a nanajvýš energeticky úsporným chladivom amoniakom, ako aj so 

skrutkovými kompresormi až do teploty +90 °C. Zariadenie umožňuje pohodlným spôsobom 

odoberať chladiacemu médiu glykolu z chladiaceho procesu pri -5 °C odpadové teplo 

a navyšovať ho na teplotu +60 °C. Rad tamojších menších vykurovacích procesov s viac ako 

60 °C teploty vody zabezpečuje okrem toho nový vykurovací kotol na plyn.  

 

Dopredu zistené tepelné a chladiace záťažové profily existujúcich zariadení ukázali, že 

kompresory tepelného čerpadla museli vyrobiť asi 1,25 MW vysokostupňových teplôt, aby 

bolo možné uspokojiť celkový dopyt po horúcej vode. Z tohto dôvodu bolo zvolené vybavenie 

s 914 kW chladiaceho výkonu a 346 kW príkonu z odpadového tepla. COP (koeficient 

výkonu) v rámci kombinovanej aplikácie chladu-tepla (COPhc) predstavuje miernu hodnotu 



6,25. Dodatočná energia, potrebná na to, aby sa teplota skvapalňovania systému 

dimenzovaného na letnú prevádzku so skvapalňovačmi chladenými vzduchom navýšila na 

teplotu, produkujúcu horúcu vodu s teplotou 60 °C, činí iba 108 kW. To dvíha COPhc 
2 

postupne na hodnotu 11,57. 

 

Využitie odpadového tepla z chladiacich aplikácií sa pre Nestlé vypláca: Od uvedenia do 

prevádzky v máji 2010 využíva a zohrieva zariadenie okolo 54 000 litrov komunálnej vody 

denne a ušetrí tým približne 30 000 £ ročných nákladov na plyn. Od konca roku 2010 

využíva závod ďalších 250 kW odpadového tepla aj pre uzatvorené chladiace kolobehy. 

Teplo, ktoré je systém schopný pripraviť k dispozícii, sa do polovice minulého roka 

zdvojnásobilo. Tak dokáže podnik ušetriť odhadom 143 000 £ nákladov na kúrenie 

a zredukovať  produkciu CO2  o 119 100 kg. Okrem toho sa náklady na elektrickú prevádzku 

zariadenia napriek kombinovanej výrobe chladu a tepla znížili približne o 120 000 £ ročne.  

 

Tepelné čerpadlá s prírodnými chladivami na vzostupe 

Téma prípravy tepla a spotreby energie zamestnáva celosvetovo nielen priemysel. Aj 

majitelia domov a bytov hľadajú vhodné technológie, aby boli schopní prevádzkové náklady 

udržať na čo najnižšej  úrovni a ušetriť energiu. „Veľmi zaujímavé sú zvlášť tepelné čerpadlá 

na teplú vodu s CO2 ako chladivom," hovorí Thomas Spänich. „Charakteristika nadkritického 

procesu s chladivom sa tu dá plne vyčerpať. Na základe optimálneho prispôsobenia 

zahrievaciemu procesu sa dosahujú veľmi vysoké výkonnostné ukazovatele a s teplotami až 

do +90 °C veľmi vysoké výstupné teploty vody," vysvetľuje člen predstavenstva eurammonu 

ďalej. „V Nemecku sa toto riešenie dosiaľ využívalo iba ojedinele. Naopak v Japonsku 

podporila vláda nákup CO2 tepelných čerpadiel s výsledkom, že už koncom roka 2009 sa 

v celej krajine predali zhruba dva milióny kusov. Do roku 2020 by to malo byť 10 miliónov." 

 

 

((Zariadenia)) 

Amoniak (NH3) 

Amoniak (čpavok) sa úspešne používa ako chladiaci prostriedok v priemyselných chladiacich 

zariadeniach už vyše 130 rokov. Je to bezfarebný, pod tlakom skvapalnený plyn s ostrým zápachom. 

Ako chladiaci prostriedok je amoniak známy pod chladiarenským označením R 717 (R = refrigerant) a 

pre použitie v chladiacej technike sa vyrába synteticky. Amoniak nemá deštruktívny vplyv na ozón 

(ODP = 0) a žiadny priamy skleníkový efekt (GWP = 0). Pre vysokú energetickú efektivitu je aj jeho 

nepriame prispievanie ku skleníkovému efektu porovnateľne nízke. Amoniak je za určitých okolností 

                                                
2
 COPhc: Energia na výrobu +60°C teplej vody s odpočítaním požadovanej energie na odber tepla 

chladiacemu zaťaženiu pri daných dimenzovaných podmienkach. 



horľavý. Energia potrebná na jeho zapálenie je však 50krát väčšia ako pri zemnom plyne a bez 

podporného plameňa amoniak ďalej sám nehorí. Zohľadnenie vysokej afinity amoniaku ku vlhkosti 

vzduchu viedlo k jeho zaradeniu medzi ťažko zápalné látky. Amoniak je jedovatý, má ale 

charakteristický ostrý zápach s vysokým varovným účinkom. Vo vzduchu je vnímateľný už od 

koncentrácie 3 mg/m³, čo znamená, že jeho varovný účinok pôsobí dlho pred zdraviu škodlivou 

koncentráciou (> 1 750 mg/m³). Amoniak je ďalej ľahší ako vzduch a preto rýchlo stúpa nahor. 

 

Oxid uhličitý (CO2) 

Oxid uhličitý je v chladiacej technike známy pod označením R 744 a má v nej dlhú tradíciu, siahajúcu 

až do 19. storočia. Je to bezfarebný, pod tlakom skvapalnený plyn so slabým kyslastým zápachom 

respektíve kyslastou chuťou. Oxid uhličitý nemá deštruktívny vplyv na ozón (ODP = 0) a pri použití v 

uzavretých obehoch má zanedbateľný priamy skleníkový efekt (GWP = 1). Nie je horľavý, je chemicky 

neaktívny a ťažší ako vzduch. Na človeka pôsobí omamujúco a dusivo až pri vysokých 

koncentráciách. Keďže je energetická efektívnosť oxidu uhličitého oproti iným chladiacim prostriedkom 

nižšia, pracuje sa v poslednej dobe obzvlášť na optimalizovaní techniky zariadenia pre špecifickú 

aplikáciu a zároveň sa vyvíjajú neustále efektívnejšie chladiace zariadenia, aby sa táto medzera 

vyplnila. Oxid uhličitý je v prírode prítomný vo veľkých množstvách.  

 

Uhľovodíky 

Chladiace zariadenia s uhľovodíkmi ako propán (C3H8), ktorý je v chladiacej technike známy aj pod 

označením R 290, alebo s bután (C4H10), známym pod označením R 600a, sú celosvetovo v 

prevádzke už dlhé roky. Uhľovodíky sú pod tlakom skvapalnené, bezfarebné plyny skoro bez 

zápachu, ktoré nemajú deštruktívny vplyv na ozón (ODP = 0) ani väčší priamy skleníkový efekt (GWP 

= 3). Vďaka ich vynikajúcim termodynamickým vlastnostiam sú uhľovodíky obzvlášť energeticky 

úspornými chladiacimi prostriedkami. Sú ťažšie ako vzduch a pri vysokých koncentráciách pôsobia 

omamujúco a dusivo. Uhľovodíky sú horľavé a so vzduchom môžu tvoriť explozívne zmesi. Vďaka 

existujúcim bezpečnostným predpisom sú však straty na chladiacich prostriedkoch prakticky nulové. 

Uhľovodíky sú celosvetovo cenovo výhodne dostupné a vďaka svojím ideálnym chladiacim 

vlastnostiam sa používajú obzvlášť pri zariadeniach s nízkym plniacim množstvom. 

 

 

Potenciál narušovania ozónu a skleníkového efektu chladiacich prostriedkov 

 Ozone Depletion 

Potential (ODP) 

Global Warming 

Potential (GWP) 

Amoniak (NH3) 0 0 

Oxid uhličitý (CO2) 0 1 

Uhľovodíky (propán C3H8, bután C4H10) 0 3 



Voda (H2O) 0 0 

Halogénované uhľovodíky (FCKW) 1 4,680-10,720 

Čiastočne halogénované uhľovodíky (H-FCKW) 0,02-0,06 76-2,270 

Perfluórované uhľovodíky (P-FKW) 0 5,820-12,010 

Čiastočne halogénované fluórované uhľovodíky (H-FKW) 0 122-14,310 

 

Ozone Depletion Potential (ODP) 

Poškodenie ozónovej vrstvy je spôsobené predovšetkým zlúčeninami chlóru, fluóru a brómu, ktoré 

sú schopné štiepiť molekuly ozónu (O3) a tým ničiť ozónovú vrstvu. Potenciál narušovania ozónu 

(ODP) určitej zlúčeniny sa udáva ako ekvivalent chlóru (ODP jednej molekuly chlóru = 1). 

 

Global Warming Potential (GWP) 

Skleníkový efekt vzniká v dôsledku schopností látok obsiahnutých v atmosfére odrážať naspäť teplo 

vyžiarené zo zeme. Priamy potenciál skleníkového efektu (GWP) určitej zlúčeniny je meraný ako 

ekvivalent CO2 (GWP jednej molekuly CO2 = 1). 

 

O iniciatíve eurammon 

eurammon je spoločná európska iniciatíva podnikov, inštitúcií a jednotlivcov, ktorí sa angažujú za 
zvýšenie nasadenia prírodných chladiacich prostriedkov. Ako centrálnu sféru činnosti v oblasti 
používaní prírodných chladiacich prostriedkov v chladiacej technike vidí iniciatíva svoju úlohu v 
poskytnutí základne pre informácie a ich výmenu a pri zvyšovaní znalostnej úrovne a akceptácii 
prírodných chladiacich prostriedkov. Cieľom je podpora ich nasadenia v záujme zdravšieho životného 
prostredia a ďaľší rozvoj dlhodobých trendov v chladiacej technike. eurammon informuje odborníkov, 
politikov a širokú verejnosť dôkladne o všetkých aspektoch prírodných chladiacich prostriedkov a je 
všetkým zainteresovaným k dispozícii ako kompetentná kontaktná osoba. Užívateľom a plánovačom 
chladiacich projektov poskytuje eurammon konkrétne projektové skúsenosti ako aj rozsiahly 
informačný materiál a poradí pri všetkých otázkach spojených s plánovaním, schvaľovaním a 
prevádzkou chladiacich zariadení. Iniciatíva bola založená v roku 1996 a je k dispozícii európskym 
podnikom a inštitúciám, ale aj jednotlivcom činným v oblasti prírodných chladiacich prostriedkov, a to 
aj v oblasti vedy a výskumu. 

Internetová adresa: www.eurammon.com  

 

Kontaktná osoba eurammon 
eurammon 
Dr. Karin Jahn 
Lyoner Straße 18 
D-60528 Frankfurt 
Tel.: +49 (0)69 6603-1277 
Fax: +49 (0)69 6603-2276 
E-mail: karin.jahn@eurammon.com 

Kontaktná osoba pre tlač 
FAKTOR 3 AG 
Anika Hagemeier 
Kattunbleiche 35 
D-22041 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40 679446-194 
Fax: +49 (0)40 679446-11 
E-mail: eurammon@faktor3.de  

 


