
 

 

 

 

 

 
 

Pozadie 

Supermarkety stavajú na trvalo udržateľnú chladiarenskú techniku 

Maloobchod s potravinami chladí čoraz viac pomocou prírodných chladív 

Spotrebitelia pri nákupe už dávno nedbajú iba na kvalitu a cenu. V celonemeckej štúdii 

spoločnosti IBH Retail Consultants uverejnenej v decembri 2010 uviedlo 60 percent 

opýtaných osôb, že v poslednom čase sa pri rozhodovaní o kúpe dodatočne orientujú podľa 

toho, či firmy v bežných procesoch uplatňujú spoločensky čoraz viac vyžadované zásady 

trvalej udržateľnosti. Aj supermarketové reťazce sa čoraz dôraznejšie rozhodujú pre 

enviromentálne prijateľné koncepty predajní a realizujú obchodné priestory, produkujúce 

nízke emisie, čím znižujú svoju uhlíkovú stopu.  

Chladiarenské zariadenia majú veľký podiel na spotrebe energie v maloobchode 

s potravinami. Možnosti trvalej udržateľnosti ponúkajú okrem iného chladivá používané 

v týchto zariadeniach. „V súlade s priestorovými podmienkami sa v dnešnej dobe dá pre 

každý supermarket vyvinúť individuálne riešenie zakladajúce sa na prírodných chladivách,“ 

podotýka Mark Bulmer, člen predstavenstva eurammonu, európskej iniciatívy pre prírodné 

chladiace prostriedky. „Prírodné chladivá ako amoniak a CO2 sa v rámci supermarketov 

používajú na celom svete. V ich prospech hovoria hneď dva dôvody: Jednak nemajú žiadny 

alebo skoro zanedbateľný potenciál na vytváranie skleníkového efektu. A jednak sa 

chladiarenské zariadenia pomocou prírodných chladív dajú v supermarketoch prevádzkovať 

energeticky úsporne.  

Aký druh zariadenia je vhodný, je okrem iného podmienené zemepisnou polohou 

a klimatickými podmienkami v mieste sídla. Oxid uhličitý sa pri vyšších vonkajších teplotách 

nad 26°C nedá skvapalniť, keďže teplota chladiva sa na strane vysokého tlaku nachádza 

nad kritickou hodnotou. „Takéto transkritické CO2 riešenia sa preto uplatňujú skôr v zónach 

s miernym podnebím ako je Kanada, Škandinávia alebo Stredná Európa," vysvetľuje Mark 

Bulmer. „Kaskádové chladiarenské zariadenia na báze amoniaku a CO2  naopak predstavujú 

možnosť účinného chladenia šetrného k životnému prostrediu pre teplejšie oblasti. Amoniak 

sa považuje za energeticky najefektívnejší chladiaci prostriedok vôbec." 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Trvalo udržateľné mrazenie a plus chladenie 

Pre supermarket Migros v nákupnom centre Tivoli v obci Spreitenbach vo Švajčiarsku 

naplánovala spoločnosť SSP Kälteplaner AG v roku 2010 kompletné nové chladiarenské 

zariadenie. Riešenie na zásobovanie chladom zodpovedajúce dobe spĺňa všetky požiadavky 

na chladiarenské zariadenia v supermarketoch a je vzhľadom na investičné náklady 

a spotrebu energie optimálne prispôsobené miestnym rámcovým podmienkam.  

Nový systém pozostáva z dvoch 150-kilowattových kombinovaných zariadení na chladenie 

pri plusových teplotách a 53-kilowattového kombinovaného zariadenia pre oblasť mrazenia. 

Pritom je v zariadeniach pre plusovú oblasť nasadených celkovo osem, v boosterovom 

kombinovanom zariadení štyri zdvihové piestové kompresory značky Bitzer. 

Na chladiacich a mraziacich miestach prebieha chladenie priamym odparovaním prírodného 

a ekologického chladiva CO2  

Obidve zariadenia na vysokotlakovom stupni pracujú, kedykoľvek je to možné, v subkritickej 

prevádzke. Pri vysokých vonkajších teplotách alebo v prípade potreby odpadového tepla 

pracujú kombinované zariadenia plusového chladenia v nadkritickej prevádzke s pracovným 

tlakom až do 92 barov.  

Dodatočná úspora energie sa docieli spätným získavaním tepla. Odpadové teplo zariadení 

sa využíva v prvom rade na prípravu úžitkovej teplej vody pre supermarket a priľahlú 

reštauráciu a v druhom rade na vykurovanie supermarketu. Ostatné zvyškové teplo sa cez 

plynové chladiče/kondenzátory na streche dostáva von. 

 

Južná Afrika prechádza na prírodné chladivá  - s amoniakom a oxidom uhličitým 

V súčasnej dobe pracuje veľa chladiarenských zariadení v supermarketoch v Južnej Afrike 

ešte stále s chladiacimi prostriedkami, ktoré majú vysoký globálny priamy potenciál 

skleníkového efektu (GWP) a sčasti dokonca vysoký potenciál narušovania ozónu (ODP). 

Použitie prírodných chladiacich prostriedkov v supermarketoch je v Južnej Afrike 

v súčasnosti ešte stále relatívne neznáme, a preto aj málo odskúšané. Na základe neustále 

rastúcich nákladov na energiu predstavujúcich sčasti viac ako 20 percent ročne sa niektoré 

juhoafrické supermarkety rozhodli prejsť na prírodné chladiace prostriedky.  

Koncern GEA napríklad vybavil v roku 2009 rôzne supermarkety v Južnej Afrike 

kompresormi pre kaskádové zariadenia na báze NH3-CO2. V oblasti plusového chladenia sa 

využíva amoniak a glykolový roztok, ktoré zásobujú vitríny s lahôdkami, ako aj chladiarne v 



 

 

 

 

 

 
teplotnom rozmedzí 0 až + 2°C. Mraziarenský cyklus funguje na základe priameho 

odparovania CO2 a zásobuje displeje s mrazeným tovarom a zmrzlinou. Okrem toho sa 

odpadové teplo amoniakového zariadenia využíva energeticky účinne na prípravu teplej vody 

pre obchod. 

Chladiaci výkon amoniakových obehov v rôznych predajniach sa dosahuje prostredníctvom 

rôznych kompresorov firmy Grasso a činí 285 až 860 kilowattov. V jednom supermarkete sa 

naviac cez jednu časť kompresorov napĺňa zásobník studenej vody na klimatizáciu 

supermarketu. Prostredníctvom glykolovej slučky sa na to zmrazujú vodné guličky 

v zásobovacej nádrži. Mimo dôb s najvyššou prevádzkou pracujú všetky kompresory 

s rovnakým sacím výkonom, takže voľné kapacity z chladiaceho obehu supermarketu môžu 

byť privádzané do klimatizačného zariadenia. 

 

„Prevádzkovatelia v supermarketoch už nemusia siahať k použitiu fluórovaných skleníkových 

plynov," podotýka Mark Bulmer. „Aplikácie na báze prírodných chladív predstavujú dobrú 

alternatívu. Intenzívne výskumné a vývojové práce posledných rokov viedli k tomu, že 

prírodné chladivá sa dnes dajú použiť v mnohých oblastiach energeticky účinne. Investičné 

náklady na zariadenia, ktoré sú sčasti vyššie, sa podľa doby prevádzkovania dajú 

vykompenzovať nižšími prevádzkovými nákladmi, napríklad sa znižujú náklady na energiu a 

nižšie sú aj výdavky na chladiace prostriedky." 

 

((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 
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  
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