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Laboratoř pro testování chladicích zařízení
Dr. Ing. Josef Říha, Visteon-Autopal s.r.o.

1. Úvod
Na VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s průmyslem vzniká unikátní zařízení pro testování kompletních 

chladicích zařízení či jednotlivých komponent těchto okruhů. Jedná se o tzv. „systémový stand“. 
Hlavní partneři tohoto projektu jsou VŠB-TU Ostrava (za tuto organizaci zmiňme doc. Mojmíra 
Vrtka) a členové klastru, kteří se podílejí na projektu především fi nančně. Realizaci projektu za 
Moravskoslezský automobilový klastr vede projektový manažer Ing. Petr Zamarský. Na realizaci 
projektu se podílí více fi rem, zde bychom měli aspoň zmínit generálního dodavatele fi rmu ELCOM 
IPC s.r.o., hlavního projektanta Martina Pechu a tým konzultantů vedený Ing. Radimem Čechem 
a Dr. Ing. Josefem Říhou (oba Visteon-Autopal s.r.o.). 

Myšlenka vybudovat takovéto zařízení vznikla právě mezi členy klastru, především Visteon 
Autopal s.r.o. a VŠB-TUO patří k lídrům vzniku. Zařízení bude sloužit členům klastru, univerzitě 
pro výzkum, vědu a výuku, zbylá volná kapacita bude dále nabídnuta veřejnosti - fi rmám, které 
se chlazením a topením zabývají, a to nejen z oblasti automobilového průmyslu. Zařízení bude 
schopno testovat například tepelná čerpadla pro rodinné domky.

Chladicí zařízení většinou přenáší tepelnou energii mezi dvěma prostředími - prostředí, které 
chceme udržet na požadované teplotě, a prostředí, kterému tuto tepelnou energii odevzdáváme. 
Aby bylo možno chladicí zařízení testovat za reálných podmínek provozu, musí být testovací 
zařízení schopno tyto podmínky simulovat. Proto je zkušební zařízení koncipováno tak, aby 
umožnilo nezávislou simulaci těchto dvou prostředí.

2. Základní popis zařízení
Principiálně se toto zařízení skládá ze dvou klimatických komor, technologie a měřícího systému. 

Obě komory se dají popsat jako dva nezávislé kalorimetry, v kterých je možno plně řídit atmosféru 
- teplota a vlhkost (obrázek 1). 

Na obrázku 1 je již naznačeno umístění 
zkoušeného chladicího okruhu, kde jedna 
komora simuluje pracovní podmínky 
v okolí výparníku a druhá komora v okolí 
kondenzátoru. Parametry obou komor jsou 
řízeny nezávisle. Nátok vzduchu pro výměníky 
tepla (výparník a kondenzátor) je veden 
buď z okolí, tj. z atmosféry komory, nebo 
přímým navedením vzduchu na testovaný 
výměník. Dalším nezbytným předpokladem je 
přítomnost řízeného motorového pohonu pro 
testovaný stroj - např. chladivový kompresor. 
Simulace různých pracovních podmínek 
testovaného okruhu je dána nastavením požadovaných hodnot průtoku vzduchu, teplotou 
a vzdušnou vlhkostí. Tyto parametry jsou řiditelné nezávisle, s velikou přesností (dle tohoto 
parametru se bude jednat o špičkové zařízení nemající v České republice obdobu) a s dostatečnou 
rezervou výkonů jak chladicích, tak i topných vzhledem k možným tepelným ziskům a úběrům na 
testovaných systémech. Z důvodu striktních požadavků na přesnost měření a regulace je vzduchový 
okruh řešen jako uzavřený. Toto řešení je rovněž nutné v některých režimech odvlhčování nebo 
extrémního vlhčení. Pro řízení teplot pod teplotou okolí nebo při pozitivním teplotním zatížení 

Obr.1 Základní schéma systémového standu

Laboratoř pro testování chladicí6   6 30.5.2008   10:37:32



3/2008  ZPRAVODAJ SVAZU CHKT 7

CHLADICÍ TECHNIKA

prostoru je navržen centrální výrobník chladu. Jako látka pro rozvod chladu je použit monoethylen 
glykol. Pro řízení opačného směru trendu teplot se používá speciální elektrický ohřívač s malou 
akumulační schopností a velice rychlou odezvou na změnu požadované teploty. Podobný prvek je 
také použit jako poslední jemný stupeň regulace teploty vzduchu těsně před vstupem do jednotlivých 
klimatických komor. Požadované množství vzduchu je dopravováno pomocí radiálního ventilátoru, 
který je řízen frekvenčním měničem pro dosažení požadovaného rozsahu.

Parametry zařízení:

Exteriérová komora
 Vnitřní rozměr exteriérové komory ................................3x2x2 m (ŠxHxV)
 Rozsah teplot ................................................................ -20 až 100 °C
 Rozsah průtoku vzduchu při 20 °C ................................400 - 4000 m3/hod
 Rozsah teplot vzduchu pro řízení vlhkosti .....................15 - 50 °C
 Rozsah řízení relativní vlhkosti......................................15 - 50 % RH
 Rychlost změny teplot ...................................................min. 0,5 K/min.
 Celkový přínos teplem ...................................................15,6 kW 
 Celkový přínos chladem ................................................17,5 kW 
 Úhrnná tepelná ztráta jedné kabiny při -40 °C (nebo 100 °C) 1,2 kW

Interiérová komora
 Vnitřní rozměr interiérové komory .................................3x2x2 m (ŠxHxV)
 Rozsah teplot ................................................................ -20 až 70 °C
 Rozsah průtoku vzduchu při 20 °C ................................90 - 900 m3/hod
 Rozsah teplot vzduchu pro řízení vlhkosti .....................15 - 60 °C
 Rozsah řízení relativní vlhkosti......................................15 - 90 % RH 
 Rychlost změny teplot ...................................................min. 0,5 K/min
 Celkový přínos teplem ...................................................8,1 kW
 Celkový přínos chladem ................................................7,5 kW

Do tepelných zisků jednotlivých komor bylo zahrnuto - tepelné přínosy zkoušených vzorků, přínos 
nastřikované páry, ztráty potrubím, ztráty kabiny a rezerva. Pomocí těchto parametrů, pak byly 
stanoveny požadované výkony pro jednotlivé technologie. Tepelné zatížení teplem lze kombinovat 
pro obě komory a využít tak max. výkonu chladicího okruhu, tzn. pokud se bude v jedné komoře 
ohřívat, tak pro druhou komoru je k dispozici celkový výkon 16,5 kW při -20 °C. Tento výkon rapidně 
narůstá s narůstající požadovanou teplotou a vrcholí při 0 °C.

Pohonná jednotka zkoušeného kompresoru
 Rozsah otáček...............................................................max. 5000 (krátkodobě 6500) RPM
 Max. krouticí moment ....................................................45 N.m
 Řízení otáček fr. měničem .............................................vektorové řízení

Přesnost regulací (pro obě komory) 
 Nepřesnost regulace teploty v celém rozsahu průtoku vzduchu (+/-) 0,3 °C
 Nepřesnost regulace průtoku vzduchu .......................... (+/-) 1,2 % rdg.
 Nepřesnost regulace vlhkosti vzduchu pro nízké RH .... (+/-) 3 % RH
 Nepřesnost regulace vlhkosti vzduchu pro vysoké RH . (+/-) 1 % RH

Přesnost snímaných veličin - snímač + DAQ (pro obě komory): 
 Nepřesnost snímače teploty .......................................... (+/-) 0,2 °C
 Nepřesnost snímače průtoku vzduchu .......................... (+/-) 1,5 % rdg.
 Nepřesnost snímače vlhkosti ........................................ (+/-) 0,5 % RH
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 Nepřesnost snímače průtoku chladiva .......................... (+/-) 0,5 % rdg.
 Nepřesnost snímače otáček .......................................... (+/-) 1 ot.
 Nepřesnost snímače momentu ..................................... (+/-) 0,05 % rozs.
 Nepřesnost snímače tlaku ............................................. (+/-) 0,1 % rozs.
 Nepřesnost snímače tlaku technologických .................. (+/-) 0,25 % rozs.

3. Možnosti využití zařízení
Toto unikátní zařízení bude částečně využíváno pro vědeckou, výzkumnou a vzdělávací činnost 

VŠB-TU Ostrava. Ovšem hlavním záměrem tohoto projektu je získání akreditace a s tím je spojeno 
komerční využití jako akreditované laboratoře, které by mělo znamenat hlavní časové vytížení. 
Možnosti využití vidíme následující:

■ Experimentální vyšetřování chování kompletních chladicích a klimatizačních systémů za reálných 
pracovních podmínek - správné nastavení akčních prvků okruhů a řídicích algoritmů.

■ Měření výkonnostních charakteristik celých okruhů, či jednotlivých komponent - chladicí výkon, 
příkon kompresoru, energetická efektivnost celého okruhu či jednotlivých komponent.

■ Měření výkonnostních parametrů jednotlivých komponentů - tepelný výkon, tlakové ztráty.
■ Využití jak pro stávající chladiva, tak i pro případně nová alternativní chladiva (CO2, R1234yf), 

uvažována v návaznosti na zpřísněné legislativní požadavky Evropské unie (Directive 2006/40/
EC) co se týče úniku chladiva z mobilních klimatizačních systémů.
▪ Měření speciálních parametrů a jevů:
• vliv distribuce mazacího oleje - do budoucna se počítá s možností měření množství 

cirkulujícího oleje
• zkoumání hlukových projevů
• měření charakteristik jednotlivých komponent
• měření celkové energetické náročnosti - viz požadavky EU komise projednávání nových 

legislativních požadavků na snížení celkových emisí CO2 z automobilů na 120 g/km.

Potenciální zákazníci by měli pravděpodobně pocházet z odvětví automobilového průmyslu 
(Visteon-Autopal, …), výrobců malých chladicích, klimatizačních zařízení a komponentů, případně 
těchto jednotek. Dále pak výrobci tepelných čerpadel (přednostně pracujících dle principu vzduch-
vzduch nebo vzduch-voda).

 Toto unikátní zařízení však umožní i několik přidružených efektů. Jedním z hlavních je, že provoz 
tohoto zařízení budou částečně zajišťovat doktorandi a studenti VŠB-TU Ostrava. Tito jedinci 
dostanou možnost získat praktické zkušenosti (bez hlubokých teoretických znalostí toto nebude 
možno), a to již v rámci svého studia. Tím budou velice žádání na trhu pracovních příležitostí 
a přinesou svým budoucím zaměstnavatelům velký přinos, a to bez nutnosti zaučení či jiných 
investic do těchto nových zaměstnanců.

4. Závěr
Tento článek upozorňuje na vznik unikátní laboratoře pro testování chladicích zařízení 

a jednotlivých komponent za provozních podmínek. Celý projekt vzniká ve spolupráci VŠB-TU  
Ostrava a Moravskoslezského Automobilového Klastru, čili se jedná o spolupráci mezi průmyslem 
a vzdělávající institucí. Projekt a jeho realizace v prostorách VŠB-TU Ostrava je fi nančně kryt jednak 
z dotací z fondu Evropské unie, průmyslem a v nemalé míře investičními prostředky uvedené 
univerzity (v budoucnu si bude muset laboratoř na svoji činnost vydělat). To dává možnost všem 
fi rmám působícím v oblasti chladicí a klimatizační techniky využít tuto laboratoř pro testování 
a certifi kaci svých výrobků. Určitě v budoucích vydáních tohoto periodika vás budeme informovat 
o vývoji tohoto projektu.
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