
Povzetek
Toplotne črpalke so tudi v našem okolju postale stalnica in 
resna alternativa tudi na področju ogrevanja oz. priprave 
tople sanitarne vode tako v družinskih hišah kot tudi v večjih 
objektih.

Prodaja TČ je v porastu, gledano tudi globalno, saj se drastično 
povečujejo potrebe po hlajenju iz dveh bistvenih razlogov, 
eden je globalno segrevanje, drugi pa je gospodarski razvoj v 
deželah 2. in 3. sveta.

Ker pa imajo vse tehnologije tudi svoje omejitve in tudi že dolgo 
ni več univerzalne rešitve, je včasih potrebna še podrobnejša 
razčlenitev znotraj posamične skupine naprav in tako lahko 
pridemo do naprave, ki je primernejša za vse zahteve, ki jih 
sodobni objekti danes potrebujejo.

V energetiki bi to lahko pomenila naprava z višjim celokupnim 
izkoristkom in večjo razpoložljivostjo skozi vse leto in napravo, 
ki lahko prenese tudi čedalje več ekstremnih vremenskih 
pogojev, ki postajajo stalnica tudi v naših krajih. 

Tokrat imam v mislih plinsko toplotno črpalko ali z angleško 
kratico GEHP ali samo GHP (Gas Engine Driven Heat Pump), 
o kateri bo podrobneje tekla beseda v nadaljevanju.

UVOD

To, da se s plinom lahko ogrevamo, nam je vsem dobro znano, 
to, da pa se s plinom lahko sočasno ogrevamo in/ali hladimo 
in to vse z eno samo napravo, pa že ni vsem tako blizu, zato 
bom v tem prispevku poskušal na poljuden način predstaviti 
to tehnologijo.

PLINSKA TOPLOTNA CRPALKA

AVTOR CVLANKA:

Matevz Cokl
GSM: 051 380 558

E mail: matevz.cokl@imp-pro-mont.si

Predstavitev plinske TČ z motorjem na notranje zgorevanje
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Uvodoma bi najprej želel na kratko definirati, o kateri podzvrsti 
plinske TČ bo tekla beseda v tem prispevku, saj se na trgu 
pojavljata dve vrsti (reverzibilnih) plinskih TČ z enakima 
namenoma, pa vendar s popolnoma različnima tehnologijama 
in različno definiranim COP-jem.

V uporabi sta dva tipa plinskih TČ: prva je absorpcijska plinska 
TČ, v kateri cirkulira po principu absorpcije vodna raztopina 
z amonijakom, toploto za pogon cikla pa dovajamo s plinskim 
gorilnikom (tukaj je COP razmerje med z gorivom dovedeno 
toploto in izhodno toploto, 1 : Q1 / Q1) ter druga je plinska TČ 
s kompresorjem, katerega poganja plinski batni motor (COP 
je definiran kot razmerje med z gorivom dovedeno toploto in 
delom, 1 : Q1 / W). V nadaljevanju prispevka bo tekla beseda 
o slednjih.

Proizvodnja toplote ali hladu s plinsko TČ, katero poganja 
plinski motor z notranjim zgorevanjem, je skoraj zagotovo 
najmanjkrat obravnavana alternativa v slovenskih študijah, ki 
naj bi upoštevale tako ekonomske, tehnične in okoljske vidike.

Ali je temu krivo, da avtorji teh študij slabo ali sploh ne poznajo 
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njenih odličnih in edinstvenih tehničnih 
sposobnostih in njene vsesplošne 
uporabne vrednosti ali temu botruje 
začetna višja investicija ali pa slaba 
promocija podjetij, ki tržijo in vzdržujejo 
te naprave na našem trgu! Posledično 
to pomeni, da jo boste pri nas dejansko 
iskali z »lupo«. Nekaj jih je že našlo svoje 
mesto v otroških vrtcih in nekaterih 
poslovno trgovskih centrih.

Imajo pa odlične industrijske 
plinske motorje manjših moči, ki 
predstavljajo srce kompaktne plinske 
TČ. Razvojni cikel je zagnala japonska 
vlada ob podpori plinskih distribucijskih 
podjetij v 80-ih letih prejšnjega stoletja 
z namenom uravnoteženja porabe 
energentov in kot učinkovita protiutež 
za zmanjševanje koničnih obremenitev 
električnega omrežja v izjemno vlažnih 
in vročih poletnih mesecih. Sama 
komercializacija plinskih TČ pa se je 
začela leta 1989, sedaj pa naj bi bilo 
širom sveta vgrajenih že prek 2 milijona 
takšnih enot, kar dokazuje zrelost 
tehnologije in njeno vsestranskost.

V boj za svoj tržni delež pa se že nekaj 
let podajajo še južnokorejski proizvajalci 
z nekoliko nižjimi cenami in podobno 
prodajno politiko, kot jo poznamo pri 
avtomobilih.

Zanimiv korak v svojo smer je naredil tudi 
češki proizvajalec Tedom, bolj znan po 
SPTE napravah, plinskih avtobusih itd. 
in predstavil plinsko TČ (sicer zaenkrat 
samo en model s toplotno močjo 245 
kW), saj omogoča uporabniku rabo 
toplote na različnih temperaturnih 
nivojih. Poleg izkoriščanja aerotermalne 

energije iz okolice naprava lahko 
izkorišča nizko temperaturno toploto 
iz podtalnice, dimnih plinov, odpadne 
toplote …

Takšna naprava lahko zagotovo 
najde svoje mesto v mnogih plinskih 
kotlovnicah tako za rezidenčno kot 
tudi za industrijsko pripravo toplote oz. 
hladu. 

Da bi se uporabna vrednost in 
razpoložljivost plinske TČ še povečala, so 
nekateri proizvajalci dodali še električni 
generator manjših moči (< 4 kW el.) s 
katerim pokrivajo še t. i. lastno rabo 
naprave, njegov globlji smisel pa je v tem, 
da bi ob morebitnem izpadu električnega 
omrežja lahko TČ obratovala nemoteno 
in zagotavljala električno energijo za 
zasilno razsvetljavo. Vsekakor pohvalna 
nadgradnja naprave, saj je takšna rešitev 
dobrodošla v objektih kjer je potrebno 
res nemoteno ogrevati (hladiti), kot npr. 
bolnice, domovi za ostarele …

Običajno so plinske TČ dobavljive v 
kompaktni izvedbi po principu »Plug 
& play« torej priključi in uporabljaj, 
kar pomeni, da je v ohišje vgrajen suhi 
hladilnik za prisilno hlajenje motorja, 
evaporator, obtočna črpalka …

Na voljo so TČ z izhodno močjo okoli 25 
kWtop in 22 kWhl pa vse do 190 kWtop 
in 180 kWhl za posamično enoto. Večje 
moči se lahko dosega z vezavo večjega 
števila TČ.

PLINSKI MOTOR

Srce naprave je plinski batni motor, ki 
prek jermenskega 
(manj pogosto tudi 
direktnega) prenosa 
poganja kompresor. 
Iz motorja se ves 
čas poskuša izvleči 
največji izkoristek, 
torej poleg 
mehanske energije 
tudi še večino 
toplotne energije, ki 
v večji meri nastaja 
pri obratovanju le-
tega (hladilna voda, 
izpušni plini). Gre 
za t. i. industrijske 
oz. stabilne plinske, 
4-taktne Ottove 

motorje, vendar s 
t. i. Lean Burn Müller ciklom. To v 
praksi pomeni, da ti motorji delajo na 
izredno revno razmerje med količino 
plina v zmesi z zrakom, kar omogoča 
razmeroma nizko porabo plina, višji 
mehanski izkoristek in predvsem nižje 
emisije. V grobem se ta cikel loči od 
Ottovega cikla v tem, da govorimo tako 
rekoč še o petem taktu, saj bat na svoji 
poti navzgor proti zgornji mrtvi točki 
še 20-30 % svojega giba potiska skozi 
»še vedno« odprt sesalni ventil plinsko 
mešanico v sesalni kolektor.

Kot zanimivost naj še dodam, da so se 
v preteklosti sprva ti motorji pojavili kot 
ladijski motorji na plinsko olje, potem pa 
so svojo uporabno vrednost našli še v 
plinskih stacionarnih motorjih za namen 
soproizvodnje toplotne in električne 
energije, sedaj pa jih celo srečamo v 
prenekaterih, sodobnih, učinkovitejših 

Slika 2: Kotlovnica s plinsko TČ Tedom Polo 100

Dežela, od koder prihaja 
največ renomiranih 

proizvajalcev plinskih TČ, je Japonska, 
kjer je tudi največ vgrajenih plinskih 

TČ, pa čeprav dežela nima lastnih 
nahajališč zemeljskega plina. 
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avtomobilih, kot npr. Toyota Prius, zato ne preseneča dejstvo, 
da so nepogrešljivi tudi v visoko učinkovitih plinskih TČ.

Plinski motor v TČ lahko poganja tako zemeljski plin, kot tudi 
utekočinjen naftni plin ter s posodobljeno programsko opremo 
tudi na alternativne mešanice zemeljskega plina z določenim 
odstotkom vodika, bioplina ali ostalih sintetičnih plinov, ki 
nezadržno prihajajo z bodočo hibridizacijo plinovodov.

VIRI ENERGIJE IN PRINCIP DELOVANJA
Ne glede na to, da večinoma plinske TČ poganja plin fosilnega 
izvora, uvrščamo plinske TČ med t. i. tehnologije, ki izkoriščajo 
obnovljivi vir energije, saj izkorišča 30 % izvora energije iz 
okolice t. i. aerotermalna energija (lahko tudi iz kakšnega 
drugega vira kot npr. odpadna toplota ali geotermalna 
energija). Plinska TČ deluje po enakem principu in z enakim 
namenom, kot to počne električno gnana TČ, le da plinske TČ 
poganja plinski motor, namesto elektromotorja. Plinski motor 
za pogon kompresorja potrebuje energijo, ki jo dovajamo npr. 
z zemeljskim plinom. Ker se pri eksplozijskem motorju poleg 
mehanske energije sprošča še velika količina toplotne energije, 
ki jo v sistemu plinske TČ lahko s pridom izkoriščamo. Ravno 
na tej točki pa prihaja do bistvene razlike med električno in 
plinsko TČ, saj imamo na voljo poleg aerotermalne energije na 
voljo še toplotno energijo na srednjem temperaturnem nivoju 
(60/55 °C), ki je še kako zaželena, ko se zunanje temperature 
spustijo pod 0 °C ali pa gledano skozi vse leto za pripravo 
tople sanitarne vode. 

GLAVNE PREDNOSTI IN ENERGIJSKA BILANCA

Na začetku so imele te naprave 90 % izkoristek, danes pa 
dosegajo 160 % izkoristek (Pri navajanju tega podatka se 
zavedam, da je le-ta napačno tolmačen, izkoriščajo ga trgovci 
in proizvajalci za »zavajanje« naivnih kupcev. Treba je vedeti, 
da izkoristek pri napravah nad 100 % ne obstaja, ker takrat 
govorimo o razmerju, podatke navajam zaradi lažje primerjave). 
Takšen napredek v izkoristku so dosegli z učinkovitejšimi 
toplotnimi izmenjevalniki, večstopenjskimi »scroll« kompresorji 
in nenehnimi izboljšavami na plinskih motorjih.

Plinske TČ imajo konstantno toplotno moč tudi pri zelo visoki 
zračni vlagi in visoki zunanji temperaturi ali pa pri zelo nizkih 
zunanjih temperaturah, saj obratujejo brez zaustavitev, ki bi 
bile potrebne zaradi odtajevanja. Proizvajalci zagotavljajo 
nominalno toplotno moč do -20 °C in nominalno hladilno moč 
do -10 °C. Njene glavne odlike so to, da so hitro odzivne (plinski 
motor najprej neobremenjen doseže delovno temperaturo že 
v nekaj minutah in nato začne delati pod bremenom), pogojno 
lahko tudi obratujejo ob izpadu elektrike (nekatere izvedbe 
z vgrajenim generatorjem električne energije), kompaktne, 
tihe, zanesljive, možno jih je vezati v kaskado, imajo tovarniški 
daljinski nadzor nad obratovanjem z namenom preprečevanja 
in odprave lažjih okvar … Ena glavnih prednosti je tudi ta, da v 
času nizkih zunanjih temperatur ne potrebujejo odtajevanega 
cikla, ki bi ji zniževal izkoristek in povzročal motnje. Vse 
te lastnosti so skladne za učinkovito obratovanje v naših 
klimatskih razmerah in okolju.

Moč TČ modulira s spreminjanjem obratov plinskega motorja 
(800–2.000 obr/min), kateremu se prilagaja t. i. odprti »scroll« 
kompresor z variabilno kapaciteto (4 nivoji), kar se odraža v 
visoki učinkovitosti skozi vso območje obratovanja. S takšno 
modulacijo so se tudi izognili prekomernemu številu zagonov/
zaustavitev, prav tako ni več nujno potreben hranilnik toplote.

Direktna ekspanzija (trocevni sistem) omogoča tudi visoko 
učinkovito rekuperacijo toplote, kadar je potrebno sočasno 
nekatere prostore ogrevati in druge hladiti.

Slika 3: Plinska TČ Aisin – primer kaskadne vezave štirih TČ 
na strehi poslovne zgradbe v Ljubljani. Referenčni objekt ima 

distribucijo toplote/hladu prek direktne ekspanzije (VRF).

Najvišji izkoristek TČ dosežemo, če je sistem 
distribucije toplote oz. hladu znotraj objekta narejen po 

sistemu direktne ekspanzije (VRF), kjer je nosilec hladilno 
sredstvo (R410A), sama naprava pa omogoča priklop in 

posamično regulacijo prek 60 notranjih enot.

66

Jesen 2018
revijaplin



Slika 4: Sankeyev diagram energetskih  
tokov v plinski TČ.

Možna pa je seveda izvedba z vmesnim vodnim toplotnim 
izmenjevalnikom in distribucijo energije z vodo do klasičnih 
grelnih oz. hladilnih teles ter z nekoliko nižjim skupnim 
izkoristkom. Takšna rešitev je bolj namenjena rekonstrukcijam 
ogrevalnih sistemov.

Eno večjih prednosti pa predstavlja plinska TČ v poletni sezoni, 
ko jo navadno uporabljamo za proizvodnjo hladu. Sočasno pa 
je treba zagotavljati zadostno hlajenje plinskega motorja. Tako 
lahko ob nespremenjeni hladilni moči in dodatnemu »kitu« 
(ploščni toplotni izmenjevalnik, tripotni ventil …) izkoristimo 
toploto za pripravo npr. tople sanitarne vode. V kolikor nimamo 
zadostnega odjema toplote, pa se toplota prisilno odvaja prek 
vgrajenega, suhega hladilnika, kar pa seveda predstavlja čisto 
izgubo. Toplotne moči pri takšnem načinu obratovanja segajo 
pri trenutnih velikosti naprav do okoli 35 kW.

Ta opcija oz. kombinacija obstaja tudi pri režimu ogrevanja in 
sistemu direktne ekspanzije.

V EU so takšne naprave deklarirane s COP (koeficient 
zmogljivosti - Coefficient of performance) in EER (razmerje 
energetske učinkovitosti – Energy efficincy ratio), vendar 
ta podatek vedno ne pove vsega, saj se s tem ne izkazuje 
vsesezonske učinkovitosti, zato je veliko bolj realen podatek 
sezonski SCOP (Sesonal COP) in sezonski SEER (Sesonal EER). 
To se lepo vidi, ko imata lahko dve napravi sicer enak COP, pa 
vendar zelo različno celoletno učinkovitost.

Ena od alternativnih metod za primerjavo učinkovitosti med 
dvema različnima tehnologijama TČ je PER (Primary Energy 
Ratio – razmerje primarne energije).

Primer izračuna PER za električno TČ – če je deklarirani COP 
3,5 in izkoristek pri proizvodnji električne energije 42 % 
dobimo PER = 3,5 X 0,42 = 1,47.

Podobne ali celo višje vrednosti PER-a ravno tako dosegajo 

S kompaktno plinsko TČ pa lahko prihranimo 
tudi pri prostoru oz. velikosti kotlovnice, saj so namenjene 

za zunanjo vgradnjo v vremensko odpornem ohišju (na 
zahtevo tudi odporen za obmorsko klimo), kar pomeni, 

da je njihovo mesto zunaj ob objektu ali pa na ravni strehi 
objekta in je tako zagotovljena še večja požarna varnost. 

Običajno je tudi prihranjen strošek za dimnik.

sodobne plinske TČ. Pri plinski TČ izračunamo PER tako, 
da pomnožimo COP z izkoristkom plinskega motorja, ki se 
giblje med (30–40 %).

Plinske TČ navadno dosegajo COP 1,4 pri proizvodnji 
hladu (kadar se ne izkorišča toplote motorja za pripravo 
npr. TSV) in COP 1,6 pri proizvodnji toplote.

Poraba elektrike pri plinski TČ je zanemarljiva, saj je 
potrebna le za t. i. parazitske porabnike, kot so npr. pogon 
obtočne črpalke, zagon motorja, pogon ventilov in krmilja 
…

Zelo nehvaležna je sicer primerjava med celokupnim 
izkoristkom električne in plinske TČ, saj je treba vedeti, na 
kakšen način (lahko tudi na okoljsko sporen) in s kakšnim 
izkoristkom je bila proizvedena električna energija, kakšne 
so bile izgube pri distribuciji le-te …

Veliko lažja je primerjava med učinkovitostjo plinskega 
kondenzacijskega kotla in plinsko TČ. Če današnji plinski 
kotli dosegajo tako rekoč 100 % izkoristek, dosegajo 
najnovejše plinske TČ že 160 % izkoristek! 

V našem podnebju dosegajo plinske TČ pri celoletnem 
obratovanju (kombinacija proizvodnje toplote/hladu) 
COP okoli 1,2–1,6. Vsekakor pa v nobenem primeru nikoli 
ni COP nižji od 1 (ko je uporabna toplota enaka toploti 
dovedene z gorivom), četudi bi bile zunanje temperature 
izredno nizke.
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Servisni intervali so omejeni na 10.000 
obratovalnih ur oz. na 5 let, odvisno kateri pogoj nastopi 

prej. Servisni strošek pri takšnem intervalu znaša med 
900 in 1.100 EUR (odvisno od velikosti naprave in 

servisnega protokola ob doseženih obratovalnih urah) in 
če se takšen strošek deli s petimi leti, znaša servis okoli 

250–300 EUR/leto.

Računski primer CO2 prihranka pri obratovanju plinske v primerjavi z električno TČ:

Električna TČ:
Za proizvedeno 1 MWh toplotne energije iz el. TČ s COP 3,5 potrebujemo 0,286 MWh električne energije. Če vzamemo primer, da 
dela TČ pod polnim bremenom 1.300 obr. ur/leto, bomo za to potrebovali 1.300 x 0,286 = 372 MWh EE/leto x 0,583 t/MWh CO2* 
= 217 t CO2/leto

Plinska TČ:
Za proizvedeno 1 MWh toplotne energije iz plin. TČ s PER 1,4 potrebujemo 0,714 MWh električne energije. Če vzamemo primer, da 
dela TČ pod polnim bremenom 1.300 obr. ur/leto, bomo za to potrebovali 1.300 x 0,714 = 928 MWh plina = 98.100 Sm3 plina/leto 
x 1,87 kg/CO2 = 183 t CO2/leto

Razlika: 217 t – 183 t = 34 t CO2/leto oz. 16 % prihranek CO2

Vsekakor pa je pomembno tudi dejstvo, da s plinsko TČ ne 
obremenjujemo električnega omrežja. To je zelo pomembno 
z vidika prihranka CO2, saj se navadno električne konice 
pojavljajo v ekstremnih temperaturah in ravno izravnava 
električnega omrežja povzroča zelo velik CO2 odtis.

SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Takšen servisni interval predvideva menjavo motornega olja, 
oljnega in zračnega filtra, vžigalnih svečic, pogonskega jermena, 
nastavitev zračnosti ventilov, nastavitve mešalne lopute za 
mešanje plina in zraka, čiščenje posameznih komponent …

Predvidena življenjska doba do generalne obnove plinskega 
motorja je med 30.000 in 40.000 obratovalnih ur. Ob tem 
naj povem še primerjavo z avtomobilom – vsaka obratovalna 
ura plinske TČ je primerljiva s 50 prevoženimi km v naših 
avtomobilih. Si predstavljate svoj avto z 1,5–2,0 milijoni 
kilometrov? Ta primerjava nazorno pokaže vzdržljivost naprave!

Slika 5: Plinska TČ Panasonic pred vrtcem Pedenjped 
Lj. – enota Vevče – lep primer dobre prakse, ko ena sama 

naprava pokriva vse potrebe po toploti, pripravi TSV in hladu. 
Prenos energije poteka prek vodnega modula, ki se nahaja v 

inštalacijskem prostoru objekta.
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Investicija v plinsko TČ je najbolj ekonomična in 
upravičena v primerih, ko bi morali za enak učinek, ki ga 
dosežemo s plinsko TČ, investirati v dve ločeni 

napravi.
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NADALJNJI RAZVOJ IN ZAKLJUČEK

Razvoj plinskih TČ trenutno temelji na večanju skupnega 
izkoristka in moči posamične enote. 

Poleg tega pa je poudarek tudi na nenehnem zniževanju emisij 
NOx, zato se lahko v kratkem pričakujejo TČ s prigrajenim SCR 
katalizatorjem (Selective Catalyitic Reductions) in dodatnim 
rezervoarjem za ureo, ki bo lahko sedanjo količino NOx (500 
mg/Nm3 @ 5 % O2) znižal na zavidljivo nizko raven (60 mg/
Nm3 @ 5 % O2). Znižuje se tudi nivo hrupa, ki je trenutno 
na ravni 60 Db(A). To so vsekakor spodbudne napovedi, še 
posebej, ker imajo te TČ svoje mesto ravno v objektih, kjer se 
zadržujejo občutljivejše skupine prebivalstva in sta čist zrak in 
nizka raven hrupa v mikro okolju pomembna faktorja dobrega 
počutja (npr. vrtec, bolnišnica, domovi za starejše občane …). 
Nedvomno pa bodo ti t. i. »super« katalizatorji zviševali tako 
nabavno vrednost, kot tudi obratovalne stroške. 

Verjetno množično uporabo v Sloveniji, kljub dobrim lastnostim 
plinske TČ, ni za pričakovati, saj bo na odločitev električna ali 
plinska TČ nedvomno vplivalo predvsem razmerje cene med 
zemeljskim plinom in elektriko, ki je trenutno v prid slednji. 
Razlika v ceni pa je premajhna, da bi pokrila višjo investicijo v 
plinsko TČ.

ŽIVLJENJEPIS AVTORJA

Matevž Čokl, inž. les.
Vodja projektov URE, OVE, SPTE

IMP Promont d.o.o., Ljubljana
E mail: matevz.cokl@imp-pro-mont.si

Matevž Čokl je diplomiral leta 1997 na Biotehniški fakulteti, 
na Oddelku za lesarstvo, Univerze v Ljubljani. Leta 2011 
je svoje izkušnje s področja energetike, umeščanja in 
upravljanja energetskih postrojenj ter učinkovite rabe 
energije nadgradil še z izobraževalnim programom EUREM.

Od prve zaposlitve naprej je po različnih podjetjih deloval 
na področju tako ravnanja in reciklaže z odpadki, kot tudi na 
področju bio in alternativnih pogonskih goriv ter umeščal in 
upravljal z razpršenimi viri proizvodnje električne energije.

Od leta 2012 vodi v podjetju IMP Promont d.o.o. projekte 
na področju URE, OVE in SPTE. Kot velik zagovornik in 
promotor trajnostne energije sodeluje kot predavatelj 
na različnih simpozijih in delavnicah ter je aktivni član v 
društvih, povezanih s področja URE, OVE in SPTE. Prav tako 
je njegov prosti čas povezan z najrazličnejšimi trajnostnimi 
projekti, kot je npr. izgradnja bioklimatske lesene hiše ali pa 
upravljanjem lastne MHE in SPTE.

VIRI: Tehnična in propagandna dokumentacija: Yanmar, 
Aisin, Panasonic, Tedom, LG,…

SLIKE: Lastni arhiv in iz tehnične ter propagandne 
dokumentacije: Yanmar, Aisin, Panasonic, Tedom, LG,…
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