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1 ENERGIA PROSTREDIA - TEPELNÉ ČERPADLÁ  

1.1  ZÁKLADY TEÓRIE TEPELNÉHO ČERPADLA  

Vykurovacie systémy budov, ktoré ako zdroje tepla používajú fosílne palivá (zemný plyn, ropa), 

fungujú celkom priamočiaro. Chemická energia uložená v nosiči energie sa uvoľňuje počas 

spaľovacieho procesu, ktorý prebieha v zdroji tepla. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie 

často vyžaduje dodatočnú technológiu, ktorá sprístupňuje obnoviteľný zdroj energie na využitie 

tepla. 

Geotermické zdroje tepla, podzemné alebo povrchové jazerá a rieky, odpadové teplo z 

priemyselných procesov alebo iba obrovská tepelná kapacita atmosféry sú k dispozícii pri teplotách 

nižších, ako je cieľová teplota vykurovacieho systému. Na zvýšenie teploty zdroja na teplotu 

použitia je preto potrebný ďalší vstup výkonu. 

Použitím tepelného čerpadla je možné využívať zdroje tepla s nižšími teplotami a využiť ich teplo 

vo vykurovacích systémoch pracujúcich na vyšších teplotách. Tepelné čerpadlo zvyšuje teplotu zo 

zdroja na teplotu v okruhu chladiva. Ako je zrejmé z obrázku 1, médium zdroja tepla - môže to byť 

vonkajší vzduch, soľanka alebo podzemná voda - je vedené do jedného z výmenníkov tepla 

tepelného čerpadla, zatiaľ čo cieľové médium - zvyčajne sekundárna vykurovacia alebo chladiaca 

voda - je pripojené k iným spotrebným miestam. V závislosti od typu prevádzky (vykurovanie alebo 

chladenie) sa úloha výmenníkov tepla môže líšiť. 

 
Obr. 1 Komponenty a cyklus tepelného čerpadla [1] 

Na obrázku 1 je znázornená prevádzka vykurovania, kde je teplo zo zdroja tepla extrahované cez 

výparník a výkon vykurovania je prenášaný do vykurovacieho systému prostredníctvom 

kondenzátora. Chladivo sa musí úplne odpariť vo výparníku, aby mohlo vstúpiť do kompresora v 

plne plynnom stave. V dôsledku stlačenia sa tam jeho tlak a teplota zvýšia na úroveň vykurovacieho 
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systému. Externá elektrická energia je zavedená do systému v kompresore ako jeho pohon. Teplo, 

ktoré je teraz možné priamo využiť, je prostredníctvom kondenzátora odovzdané do vykurovacieho 

systému. Počas tohto procesu sa vykurovacia voda zohreje a chladivo zároveň kondenzuje. Po tejto 

fáze uvoľní tlak a prúdi cez expanzný ventil. Od tejto fázy sa proces opakuje. 

1.2  DROJE TEPLA 

Tepelné zdroje tepelných čerpadiel sa môžu líšiť v širokom rozsahu. Preto nie je nevyhnutne 

správny prístup k zoznamu environmentálnych zdrojov tepla používaných v technológii tepelných 

čerpadiel, skôr by sme sa mali zamyslieť nad rozmanitosťou environmentálnych a priemyselných 

nízkoteplotných zdrojov tepla, ktoré je možné využiť vo vykurovacích systémoch ako obnoviteľné 

zdroje energie pomocou tepelných čerpadiel. Neprehliadne sa, že priemyselné procesy produkujú 

pozoruhodné množstvo odpadového tepla, ktoré sa ďalším využívaním neobnoviteľnej energie 

uvoľňuje do rôznych chladičov (atmosféra, zem alebo dokonca obloha). Ich využitie nie je priamo 

spojené s využívaním energie z obnoviteľných zdrojov, ale začínajú byť trvalé, a preto ponúkajú 

alternatívu energie z obnoviteľných zdrojov pre energetickú domácnosť. 

1.2.1. Tepelné čerpadlá typu vzduch-voda 

Vzduch-voda označuje zdroj tepla okolitý vzduch a vodu ako sekundárne médium na strane 

vykurovacieho alebo chladiaceho systému. V chladiacich systémoch môže byť týmto médiom tiež 

zmes vody a glykolu. Inštalácia tepelných čerpadiel vzduch-voda je najlacnejšia, pretože prístup k 

zdroju tepla nevyžaduje špeciálne vybavenie, iba výmenník tepla umiestnený vo vonkajšej jednotke 

tepelného čerpadla. 

Okolitý vzduch obsahuje teplo v obrovských množstvách, ale dostupnosť tohto tepla sa nezhoduje 

s potrebami vykurovania a chladenia budov. Teplota zdroja tepla sa v priebehu roka výrazne líši. 

Nízke teploty zdroja tepla a vysoká požiadavka na vykurovanie prichádzajú súčasne s vysokým 

teplotami chladiča a vysokou potrebou chladenia. TČ vzduch-voda preto môžu dosiahnuť najnižšie 

hodnoty COP, aj keď sa inštalujú najľahšie a najlacnejšie. 

 
Obr. 2 Systém TČ vzduch-voda zásobujúci rodinný dom vykurovaním a teplou vodou [2] 

1 – vonkajšia jednotka TČ- výparník, 2 – vnútorná jednotka TČ, 
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Výhody na strane nákladov a inštalácie však neprichádzajú bez negatívnych aspektov. Osobitnú 

pozornosť je potrebné venovať hluku, ktorý môže spôsobiť vonkajšia jednotka tepelného čerpadla 

vzduch-voda, pretože to môže rušiť používateľov systému a dokonca aj susedov. Tienené 

konštrukcie môžu pomôcť minimalizovať hlukové znečistenie, ale prúdeniu vzduchu do a von z 

vonkajšej jednotky nemožno brániť. 

Tepelné čerpadlá vzduch-voda môžu mať delenú alebo monoblokovú konštrukciu. 

• Delený systém: prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou sa vykonáva pomocou 

potrubia chladiaceho okruhu, v ktorom chladivo prenáša generované teplo do výmenníka vo 

vnútornej jednotke. V prípade deleného vykurovania tepelným čerpadlom budú v dôsledku 

pripojenia chladiaceho okruhu vonkajších a vnútorných jednotiek náklady na inštaláciu vyššie v 

porovnaní s monoblokovým tepelným čerpadlom, ktoré môže vykonávať iba odborník 

oprávnený inštalovať chladiaci okruh. Vo vonkajšej jednotke nehrozí riziko mrazu. [3] 

• Monoblokový systém: na inštaláciu nie je potrebná žiadna autorizácia chladiva, t.j. nie sú 

potrebné žiadne práce v chladiacom okruhu. Výsledkom je úspora nákladov, pretože jednotku 

môže nainštalovať aj inštalátor vykurovacieho systému. V prípade monoblokového tepelného 

čerpadla, keďže je chladiaci okruh v továrni zabudovaný do vonkajšej jednotky, je možné 

prípadný únik chladiva takmer vylúčiť. Monoblokové tepelné čerpadlo musí mať vždy zaistenú 

ochranu proti mrazu. V prípade dlhodobého vypnutia vonkajšia jednotka recirkuluje 

požadované teplo z vyrovnávacej nádrže vykurovania do vonkajšej jednotky alebo dokonca 

aktivuje vykurovaciu kazetu nainštalovanú vo výrobe. Za predpokladu dlhšieho výpadku 

napájania je najpresnejším riešením odpojenie primárneho monoblokového tepelného 

čerpadla od sekundárneho vykurovacieho systému vo vnútri budovy správne dimenzovaným 

výmenníkom tepla a naplnenie vonkajšieho primárneho (tepelného) systému nemrznúcou 

zmesou. [3] 

1.2.2. Tepelné čerpadlá typu zem-voda 

Geotermická energia je vzhľadom na svoju nepretržitú dostupnosť jedným z najspoľahlivejších 

obnoviteľných zdrojov energie. Teplo zo zeme je možné využiť rôznymi spôsobmi. Podľa toho, ako 

hlboká je úroveň získavania tepla, je možné rozlišovať medzi plytkým a hlbokým využívaním 

geotermickej energie. V súčasných kapitolách sa o hlbokej geotermii neuvažuje, pretože dodáva 

systémy vo väčších mierkach pre jednotlivé budovy. Plytkú geotermiu je možné ešte rozdeliť na 

podkategórie. 

Systémy zemných kolektorov používajú potrubia uložené v hĺbke 1 až 1,5 metra pod úrovňou 

terénu, ako je to znázornené na obrázku 3. Preto je zrejmé, že geotermické teplo priamo nevyužíva, 

pretože v takej malej hĺbke by to nebolo možné vnímať. Využíva skôr slnečné teplo uložené v 

horných vrstvách zeme. V porovnaní s tepelnými čerpadlami vzduch-voda sa systémy s pozemnými 

kolektormi spoliehajú na oveľa vyváženejší zdroj tepla. Tepelná kapacita prízemnej vrstvy zaisťuje, 

že teplotné špičky v hĺbke kolektora zostanú vyššie v zime a nižšie v lete v porovnaní s okolím. 

Navyše vrcholy prichádzajú s určitým oneskorením. Aby sa zabránilo škodám spôsobeným mrazom, 
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musí byť v potrubí použitá nemrznúca zmes (voda + glykol). Je potrebné venovať pozornosť tomu, 

že nad rúrkami sa nedajú pestovať žiadne stromy ani kríky, pretože korene by potrubiu uškodili. 

Okrem toho akýkoľvek druh zatienenia využívanej oblasti znižuje účinnosť systému. 

 
Obr. 3 Systém zemných kolektorov položený v hĺbke 1-1,5 metra [4] 

Odvodné výmenníky tepla sú výmenníky tepla z U-rúrky inštalované vo vrte, ktorý klesá do cca. 100 

m hĺbka, kde je možné vnímať vplyv geotermálneho gradientu a využiť geotermálne teplo. Ako je 

zrejmé z obrázku 4, teplota v zemi je nezávislá od ročných období pod hĺbkou 30 m. Vďaka tomu 

sú geotermálne aplikácie z vrtu veľmi spoľahlivé z hľadiska konštantnej teploty zdroja tepla. 

 
Obr. 4 Teploty zeme v smere vertikály pod úrovňou terénu [1] 

Lokálne špecifické tepelné vlastnosti geologického média hrajú dôležitú úlohu pri návrhu a 

inštalácii systému. Preto sú ich znalosti nevyhnutné. Od začiatku 90. rokov bolo stanovenie 

tepelných vlastností pôdy veľmi časovo a finančne náročné. V praxi boli potrebné testy vykonávané 

iba pre veľké investície a pri navrhovaní menších geotermálnych systémov bolo bežné používať 

odhadované hodnoty. Potrebné faktory bezpečnosti, ktoré boli zohľadnené pri návrhu, spravidla 

znamenali značné dodatočné náklady. [5] 
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Obr. 5 Zemné výmenníky tepla [6] 

Dnes je test tepelnej odozvy rýchlou a ľahko použiteľnou metódou na stanovenie miestnych 

geotermálnych vlastností zeme. Hlavnou výhodou testu geotermálnej sondy oproti iným metódam 

je, že meranie sa vykonáva in situ v predinštalovanej geotermálnej sonde, na rozdiel od tradičnej 

metódy, kde sa vzorky hornín merajú v laboratórnych podmienkach. Pokojová teplota pôdy sa 

pohybuje pozdĺž vrtu. Tieto sa určujú počas testu tepelnej odozvy. Počas testu je testovacie 

zariadenie hydraulicky spojené s geotermálnym výmenníkom tepla v spodnej vrstve. V uzavretom 

systéme voda cirkuluje a ohrieva sa na stanovený tepelný výkon. Toto teplo prúdi do zeme cez 

geotermálny spodný výmenník tepla. Počas merania sa zaznamenávajú teploty prívodu a spiatočky 

a hmotnostný prietok. Na základe teplotných kriviek je tepelná vodivosť zeme určená metódou 

Kelvinovho linkového zdroja (líniová tepelná vodivosť). [5] 

 
Obr. 6 Postup testu tepelnej odozvy [1] 
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Dôležitým faktorom pri návrhu systému tepelného čerpadla geotermálnej sondy je tepelný odpor 

vrtu, ktorý vyjadruje prenos tepla medzi teplonosným médiom prúdiacim v geotermálnom 

výmenníku tepla a geologickým prostredím. Tepelný odpor medzi teplonosným médiom a stenou 

vrtu dáva teplotný rozdiel, ktorý je rozdielom medzi teplotou kvapaliny prúdiacej v geotermálnom 

výmenníku tepla a teplotou steny vrtu pre danú špecifickú rýchlosť odvádzania tepla. Takzvaný 

tepelný odpor vrtu závisí od umiestnenia geotermálneho výmenníka tepla vo vrte, tepelných 

vlastností výplňového materiálu a kvality výplne, ako aj od priemeru vrtu. Odpor tepelného vrtu 

má významný vplyv na činnosť systému a mal by byť udržovaný na čo najnižšej úrovni. [5] 

Stanovenie nerušenej teploty zeme je základným prvkom konštrukcie systému tepelného 

výmenníka geotermálneho vrtu. Teplota s geotermálnym gradientom stúpa s hĺbkou. Sezónne 

zmeny teploty zeme v dôsledku zmien teploty vonkajšieho vzduchu je možné detekovať až do hĺbky 

asi 15-30 metrov, v závislosti od polohy. [5] 

Veľkosť poľa sondy je určená nasledujúcimi charakteristikami: 

1. energetické charakteristiky budovy (určené stavebným servisným technikom), 

2. tepelná vodivosť pôdy (charakteristická hodnota staveniska, stanovená postupom 

merania pomocou vyššie uvedenej metódy) 

3. pokojová teplota pôdy po celej dĺžke výmenníka tepla (stanovená meracím zariadením) 

4. tepelná odolnosť vrtu. [5] 

 
Obr. 7 Striedanie vykurovania a chladenia pomáha nevyčerpať geotermálny zdroj [7] 

Na vykurovanie v zime a chladenie v lete sa odporúča použiť geotermálny výmenník tepla. Odber 

tepla v zime môže mať väčšiu intenzitu, ako je sila miestneho zdroja geotermálneho tepla, čo by 

viedlo k vyčerpaniu zdroja. Chladiaca prevádzka v lete nabíja zem teplom, čím sa stáva dlhodobým 

tepelným akumulačným médiom.  

Teplo hlbokých vrstiev je vynášané na povrch geotermálnou tekutinou. Okrem vody sú hlavnými 

zložkami tekutiny rozpustené soli, plyny a prípadne suspendované pevné látky. Na vybranom 

mieste treba preskúmať, či je geologicky možné dostať na povrch termálnu vodu potrebného a 
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použiteľného množstva. Tepelný obsah termálnej vody sa musí využívať až na najnižšiu možnú 

teplotnú úroveň. Využitie tepla závisí od povrchovej teploty vody a od hmotnostného toku vrtu 

termálnej vody. Vďaka opätovnému vstrekovaniu termálnej vody sa využíva iba jej tepelná energia 

a množstvo vody sa vracia do vodonosnej vrstvy. [9] 

 

Obr. 8 Využitie tepla podzemnej vody s dvoma studňami [8] 

1.3 PREVÁDZKOVÉ ZÁSADY 

Princíp činnosti tepelného čerpadla je založený na Carnotovom cykle chladiva. Podúlohy cyklu sú 

nasledujúce: 

• 1-2: Chladivo sa odparí a absorbuje okolitú energiu. 

• 2-3: Kompresor zvyšuje tlak a teplotu pár chladiva pomocou absorbovanej elektriny. 

• 3-4: Chladivo kondenzuje a uvoľňuje absorbovanú okolitú energiu a zavedenú elektrinu. 

• 4-1: Počas expanzie sa tlak a teplota chladiva vrátia do pôvodného stavu.  

 

Obr. 9 Carnotov cyklus tepelného čerpadla v logp-h diagrame [1] 

Podzemná voda 
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Čím je teplota zdroja tepla vyššia a teplota vykurovacieho systému nižšia, tým je možné dosiahnuť 

vyšší súčiniteľ výkonu (COP). Ak je teplota výstupu vykurovania o 1 K nižšia, COP je o 2,5 % vyššia. 

Ak je teplota zdrojového média o 1 K vyššia, COP je o 2,7 % vyšší. Čím menší je teplotný rozdiel 

medzi prietokom vykurovania a vstupnou teplotou média, tým vyšší je COP. Preto sú výhodné 

vyššie teploty zdroja (zemné teplo, podzemná voda, odpadové teplo), ako napríklad nízkoteplotné 

vykurovacie systémy, ako napríklad povrchové vykurovanie. 

 

Obr. 10 COP klesá s vyšším teplotným rozdielom medzi zdrojom tepla a prietokom vykurovania [1] 

Stanovenie COP meraním [10] 

Norma DIN EN 14511 definuje štandardné podmienky na meranie hodnoty COP tepelných 

čerpadiel. Toto je založené na vytvorení stacionárnych meracích bodov, ktoré sú základom 

porovnateľnosti zariadení, a je možné ich brať ako východiskovú hodnotu počas návrhu. 

Zdroje tepla: 

• Vonkajší vzduch, odvádzaný vzduch na vetranie (A: vzduch) 

• Povrchová alebo podzemná voda (W: voda) 

• Zemné teplo (B: soľanka) 

Nominálne prevádzkové teploty pre zdroj tepla aj prietok vykurovania sú nasledujúce: 

Teploty prívodu vykurovania: 

• Nízka teplota: 35 ° C: W35 

• Priemerná teplota: 45 ° C: W45 

• Vysoká teplota: 55 ° C: W55 

• Veľmi vysoká teplota: 65 ° C: W65 

Pre vzduch ako zdroj tepla: 

• -15 ° C: A -15 

• -7 ° C: A -7 

• 2 ° C: A2 

• 7 ° C: A7 

• 12 ° C: A12 
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Pre odpadový vzduch ako zdroj tepla: 

• 20 ° C: W20 

Pre zemské teplo ako zdroj tepla: 

• -5 ° C: B -5 

• 0 ° C: B0 

• 5 ° C: B5 

Pre vodu ako zdroj tepla: 

• 10 ° C: W10 

• 15 ° C: W15 

Je možné pozorovať, že štandardizované testovacie podmienky sú dané tým, že by sa prirodzene 

vyskytovali teploty zdroja. 

Pre odpadový vzduch ako zdroj tepla: 

• 20 ° C: W20 

Pre zemské teplo ako zdroj tepla: 

• -5 ° C: B -5 

• 0 ° C: B0 

• 5 ° C: B5 

Pre vodu ako zdroj tepla: 

• 10 ° C: W10 

• 15 ° C: W15 

Je možné pozorovať, že štandardizované testovacie podmienky sú dané tým, že by sa prirodzene 

vyskytovali teploty zdroja. 

1.4 HLAVNÉ KOMPONENTY TEPELNÉHO ČERPADLA  

KOMPRESSOR 

Kompresor je určený na stláčanie plynného, úplne odpareného chladiva, vstup kvapalnej fázy vedie 

k poruche. Para sa pred vstupom do kompresora mierne prehreje. Stupeň prehriatia je riadený 

expanzným ventilom. Stavebné odrody sú: 

• Špirálový kompresor (nízky až stredný výkon) 

• Piestový kompresor (nízky výkon) 

• Skrutkový kompresor (pre vysoký výkon) 

Špirálový kompresor [11] 

Princíp činnosti špirálových kompresorov sa zásadne líši od bežných piestových kompresorov. 

Scroll kompresory znamenali radikálny prelom v technológii, ktorá výrazne zmenila štruktúru, 

výkon a životnosť. Pri stlačení je horná Archimedova špirála nehybná, tá dole sa excentricky 
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pohybuje na hnacom hriadeli po obežnej dráhe. Týmto spôsobom je chladivo vtlačené do zúžených 

štrbín, ktoré sa účinne uzatvoria, akonáhle sa dostanú do stredu cievky, a tým stlačia plyn. Keď 

tieto medzery dosiahnu stred cievky, plyn dosiahne svoj konečný tlak a opustí kompresor na 

centrálnom výtlačnom otvore v stacionárnej cievke. Charakteristické vlastnosti: 

1. Nedostatok sacích a výtlačných ventilov. Oproti piestovému kompresoru to má dve dôležité 

výhody: eliminuje pokles tlaku vo ventiloch, čo znamená významné zvýšenie účinníka cyklu a 

eliminuje hluk spôsobený ventilom. 

2. Vďaka eliminácii mŕtveho priestoru sa objemová účinnosť blíži 100%. 

3. Menej súčiastok spôsobuje menej porúch. 

Tieto faktory spolu znamenajú, že špirálové kompresory predstavujú významné zlepšenie účinnosti 

dodávania energie v porovnaní s konvenčnými piestovými kompresormi. Hodnota COP je vo 

všeobecnosti o 10-20 % vyšší ako pri piestových kompresoroch v rozmedzí 1,5-15 hp. 

V prípade špirálových kompresorov EVI je do chladiaceho okruhu zabudovaný ďalší výmenník tepla 

- nazývaný ekonomizér - s vlastným expanzným ventilom, cez ktorý je do kompresora zavedené 

chladivo so zvýšenou entalpiou, ale výrazne nižšou, ako je konečná teplota kompresie. To má 

dvojaký účinok: na jednej strane chladí konečnú teplotu kompresie a na druhej strane zvyšuje 

výkon odparovania, teda hodnotu COP kompresora, s výkonným dochladzovaním. 

REGULÁCIA VÝKONU KOMPRESORA 

 
Obr. 11 Regulácia výkonu TČ proti zvýšeniu prirodzeného výkonu s vyššou vonkajšou teplotou [1] 

Na obr. 11 je možné vidieť, že ak je zdrojom tepla vonkajší vzduch, výstupný výkon by stúpal so 

zvyšujúcou sa vonkajšou teplotou. So stúpajúcou vonkajšou teplotou však dopyt po teple klesá, 

takže TČ by bolo bez vhodnej regulácie tepelného výkonu nútené používať extrémne nevýhodné 

nízke výkony. Presná regulácia výkonu proti tomuto prirodzenému nárastu výkonu je preto 

obzvlášť dôležitá pre TČ typu vzduch -voda, kde sa teplota zdroja tepla počas roka najviac mení. 

Regulácia výkonu kompresora s invertorom 

Sieťové napätie (230 V ~) sa upravuje na jednosmerný prúd. V závislosti od frekvencie sa otáčky 

kompresora menia, rovnako ako tepelný výkon TČ. Je veľmi účinný, najmä pri čiastočnom zaťažení. 



12 
 

 

Obr. 12 Regulácia výkonu s meničom [1] 

Aby sme mohli posúdiť, či je pre konkrétny typ TČ lepšie použiť spínaný alebo invertorový 

kompresor, je dôležité vedieť, že inverzné TČ dosahuje najlepšiu účinnosť pri 70 % otáčok 

kompresora. V normálnej prevádzke to teda znamená, že TČ s invertorovou technológiou zvyčajne 

pracujú v menej účinnom rozsahu, t.j. nad alebo pod optimálnymi otáčkami kompresora. Naproti 

tomu TČ zapnuté/vypnuté (so špirálovým kompresorom) vždy pracujú v optimálnom 

prevádzkovom rozsahu a v zásade boli optimalizované pre tento ideálny prevádzkový bod. 

Kompresory s konštantnými otáčkami a s premenlivými otáčkami podliehajú väčšiemu 

opotrebovaniu, v dôsledku čoho skôr dosiahnu koniec svojej životnosti. Naproti tomu tepelné 

čerpadlo so špirálovým kompresorom zap/vyp má trikrát väčšiu životnosť ako invertorový 

kompresor. Zapínacie a vypínacie zariadenia majú trvale nízku úroveň vyžarovania hluku. Redukcia 

šumu v týchto zariadeniach je navyše optimalizovaná aj pre frekvenčné spektrum vysielané počas 

prevádzky. [12] 
 

Regulácia výkonu kompresora s redukčným ventilom 

Kompresor je vybavený odľahčením. Keď sa elektromagnetický ventil otvorí, kompresor beží bez 

tlaku. V tomto prípade je vykurovací výkon pozastavený. Na základe rozdelenia období je možné 

výkon regulovať medzi 30-100 %. 

 

Obr. 13 Kompresor s reguláciou výkonu cez redukčný ventil [1] 
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Regulácia výkonu kompresora s vylepšeným odparovaním (EVI)  

V zásade nejde o nič iné ako o dodatočný vstavaný okruh v chladiacom okruhu TČ. S technológiou 

EVI je možné dosiahnuť vyššie vstupné teploty pri nižších zdrojových teplotách-najmä v zime s TČ 

typu vzduch-voda. EVI sa automaticky aktivuje v obdobiach, keď je potrebný vyšší tepelný výkon 

TČ (obzvlášť v zime), čo zvyšuje vykurovací výkon TČ, takže  poskytuje vyššiu teplotu na výstupe.  

 

Obr. 14 Regulácia výkonu kompresora s vylepšeným vaporizovaným vstrekovaním [1] 

Medziľahlý okruh obsahuje samostatný výmenník tepla a (elektronický) expanzný ventil. Akonáhle 

je vykurovacia energia prevedená do vykurovacieho systému, malá časť chladiva (asi 10-25 %) 

prechádza do medziobvodu, ktorý sa tam odparí, a potom sa vráti do kompresora. Chladivo sa 

„vstrekuje“ iba pri extrémne vysokých teplotách hlavy kompresora, ktoré sa pri kontakte s 

povrchom okamžite odparia. Pri vysokom zaťažení kompresora (nízka teplota zdroja, napr. -7 ° C 

vzduch a vysoká teplota výstupu sekundárneho ohrevu, napr. 65 ° C) „vstrekovanie“ 

nízkoteplotného chladiva chladí kompresor, čo umožňuje zvýšenie tepelného výkonu. Proces EVI 

je neustále aktívny a jeho účinok bude vnímaný iba v situáciách, keď je kompresor pod vysokým 

zaťažením (výroba TV a prevádzka zimného vykurovania). Riadenie medziobvodu je závislé od 

dopytu, čo znamená, že čím vyšší je dopyt po kompresore, tým vyššie je množstvo chladiva 

zavedeného do kompresora cez medziobvod. Napríklad čím nižšia je teplota zdroja, napr. spodný 

okruh sa ochladzuje z 3 ° C na 0 ° C a/alebo teplota prívodu sekundárneho vykurovania stúpne z 

35° C na 55 ° C. Výsledkom je zvýšenie množstva chladiva v kompresore.  

Zvýšenie vstrekovaného chladiva zvyšuje tlak v kompresore a umožňuje kompresoru poskytovať 

vyšší vykurovací výkon. Ak sa však množstvo vstrekovaného chladiva a tlak zvýši, kompresor bude 

musieť pracovať tvrdšie a spotrebovať viac energie. V porovnaní s konvenčnými kompresormi 

technológia EVI udržuje vstupné teploty na vstupe a vykurovací výkon na konštantnej úrovni. V 

prípade bežných kompresorov by bol vykurovací výkon znížený, takže vstupná teplota na výstupe 

65 ° C by nebola možná cez chladiaci okruh, iba s elektrickým pomocným ohrevom. [12] 
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Obr. 15: Proces EVI v logp-h diarame [1] 

EXPANZNÝ VENTIL 

Jeho funkciou je znížiť tlak chladiva v kvapalnej fáze po tom, ako teplo odovzdalo do vykurovacieho 

systému. Chladivo je potom opäť pripravené absorbovať energiu okolia. 

Účelom expanzného ventilu je regulovať hmotnostný tok chladiva vo výparníku tak, aby sa žiadne 

chladivo v kvapalnej fáze nedostalo do kompresora. Neustále zmeny teploty zdroja vyžadujú 

použitie riadených expanzných ventilov. 

Termostatický expanzný ventil 

 

Obr. 16 Termostatický expanzný ventil [1] 

Regulačný ventil s regulovanou teplotou meria teplotu v sacom potrubí ku kompresoru a 

podľa toho pridáva chladivo do výparníka. 
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Obr. 17 Prehriatie termostatickým expanzným ventilom [1] 

Termostatické expanzné ventily produkujú minimálne požadované prehriatie iba v dimenzovacom 

– výpočtovom stave, stupeň prehriatia je vo všetkých ostatných stavoch vyšší. Čím vyššie je 

prehriatie chladiva, tým nižšia je maximálna dosiahnuteľná teplota na kondenzátore. S 

elektronickým expanzným ventilom je možné maximalizovať výstupnú teplotu na výstupe. 

Elektronický expanzný ventil 

 

Obr. 18 Elektronický expanzný ventil [1] 

Dnešné moderné, monoblokové alebo delené TČ vzduch-voda obsahujú elektronicky riadený 

expanzný ventil v chladiacom okruhu, pretože iba v tomto prípade je možné v lete používať 

zariadenie s TČ na aktívne chladenie.  

Elektronicky riadený expanzný ventil má však aj ďalšie výhody, pretože ich používanie neustále 

optimalizuje prehrievanie, vyššie COP a bezpečnejší systém, bez kvapôčok kvapaliny v kompresore.  
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Tieto výhody je možné využiť aj pri TČ zemný zdroj, takže na tento princíp dnes začína prechádzať 

viac výrobcov. Aj keď sú termostatické expanzné ventily v zásade bezúdržbové, ich nevýhodou je 

prehrievanie optimalizované na jeden prevádzkový bod a TČ s týmto typom expanzného ventilu 

nie je možné vrátiť späť.  

Meria teplotu a tlak pred kompresorom. Pomocou elektrického ovládača je možné prehriatie 

udržiavať konštantné v celom výkonovom rozsahu kompresora. Elektrický motor vo ventile môže 

rýchlo zmeniť množstvo dávkovaného média. [12] 

 

Obr. 19 Výmenník tepla pred kompresorom [1] 

Vo viaczložkových chladivách je možné zabezpečiť dokonalé odparovanie všetkých komponentov 

pomocou výmenníka tepla umiestneného pred kompresorom. 

VÝPARNÍK 

Pri prevádzke vykurovacej sústavy je výparník výmenníkom tepla, v ktorom je teplo extrahované 

zo zdroja tepla a vedené do cyklu chladiva. Konštrukcia výparníka je doskový výmenník tepla v TČ 

zemské teplo a voda-voda. Vďaka tomu má kompaktný dizajn a vysoký prenos tepla. V prípade 

kontaminovanej teplonosnej pracovnej látky - zdroja vody sa aplikuje koaxiálny výmenník tepla. 

 

Obr. 20 Prúd výparníka homogenizovaný deličom [1] 
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Na optimálne využitie teplonosnej plochy je zamerané rovnomerné rozloženie chladiva vo 

výmenníku tepla. Lamelové doskové výmenníky tepla v TČ vzduch - voda majú veľký povrch na 

primárnej strane kvôli nízkej tepelnej kapacite vzduchu. Pri mínusových teplotách mrzne vlhkosť 

vzduchu na lamelách. So širšou vzdialenosťou lamiel sa to dá zmenšiť, ale nie úplne zabrániť. 

 

Obr. 21 Zvýšenie primárnej teploty o neglazované slnečné tepelné kolektory [1] 

Zvýšenie teploty zdroja tepla 

Na zvýšenie teploty zdroja tepla bolo použitých niekoľko spôsobov, aby sa dosiahlo vyššie COP. 

Transparentné nepotiahnuté absorbéry sú jedným z nich, ale ich tepelný  výkon je veľmi závislým 

od počasia so zvýšením teploty primárnej strany pôsobením slnečnej energie. 

KONDENZÁTOR  

Na strane kondenzátora sa používajú predovšetkým doskové výmenníky tepla. Ostatné 

vyhotovenia sa objavujú iba nad 100 kW. Separáciu horúceho plynu je možné použiť na prípravu 

TV a zníženie teploty horúceho plynu v ňom pred vstupom do kondenzátora. 

 

Obr. 22 Separácia horúcich plynov na výrobu TV [1] 
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Chladivá a ich požiadavky 

• Pokiaľ je to možné, mala by mať nízky bod varu. 

• Malý špecifický objem pár. 

• Vysoká špecifická tepelná kapacita. 

• Nesmiete útočiť na súčasti tepelného čerpadla a použité mazivá. 

• Nesmie byť toxický. 

• Nesmie byť horľavý ani výbušný. 

1.5 PREVÁDZKOVÉ REŽIMY PRE VYKUROVANIE BUDOV  

MONOVALENTNÁ PREVÁDZKA [13] 

Potreba tepla je zaistená iba prevádzkou TČ. Teplotné podmienky systému dodávky tepla musia 

byť navrhnuté tak, aby TČ dokázalo zabezpečiť potrebu tepla samo. Aplikujú sa hlavne 

nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako napríklad veľkoplošné nízkoteplotné sálavé vykurovacie 

plochy. Tepelný výkon TČ sa zvyšujúcou sa vonkajšou teplotou znižuje. 

 
Obr. 23 Monovalentná prevádzka tepelného čerpadla [13] 

BIVALENTNÝ, ROVNOVÁŽNY PROVOZ [13] 

Spoločná prevádzka špičkového kotla a TČ pre nízkoteplotné vykurovacie systémy (do 80 ° C), napr. 

radiátorové vykurovanie. TČ zostane zapnuté aj pri nižších vonkajších teplotách. Špičkový kotol 

pokrýva požadovaný dodatočný tepelný výkon. Špičkovú potrebu tepla pokrýva spolu TČ a špičkový 

kotol. Táto operácia umožňuje použitie menšieho špičkového kotla. 
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Obr. 24 Bivalentná, paralelná prevádzka – nízkoteplotný  vykurovací systém [13] 

BIVALENTNÝ, PREPÍNACÍ PREVÁDZKA [13] 

Tepelné čerpadlo sa vypne pri nižšej teplote tBIV a odtiaľ kotol zásobuje celú potrebu tepla. 

K tejto operácii môže dôjsť vtedy, ak je tepelné čerpadlo dimenzované na letné chladenie. 

Vykurovací výkon je výsledkom tejto voľby. 

 
Obr. 25 Bivalentná, spínacia operácia [13] 
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SPÍNANIE MEZI REŽIMAMI VYKUROVANIA A CHLADENIA 

Prevádzku TČ vybavených štvorcestným ventilom je možné prepnúť medzi prevádzkovým 

režimom vykurovania a chladenia, aby ho bolo možné používať celý rok. Smer cirkulácie 

chladiva sa na kompresore nemení, pretože môže stlačiť paru iba v jednom smere. Dva 

výmenníky tepla menia svoje úlohy, a to: 

• v zime je okolité prostredie zdrojom tepla a systém je spotrebičom; 

• v lete je systém zdrojom tepla a prostredie je spotrebičom. 

 
Obr. 26 Prepínanie medzi režimom vykurovania a chladenia pomocou štvorcestného ventilu [1] 
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