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Ing. Marián Blaha, CSc.
Ing. Marián Blaha, CSc., je rodákom z Važca. Narodil sa 6.5. 1939. Vysokú školu začal
navštevovať v Košiciach, odkiaľ prešiel na ČVÚT Praha. V roku 1962 ukončil štúdium a nastúpil
do práce v n.p. Calex. V roku 1968 ukončil postgraduálne štúdium na ČVÚT na tému vysokotlaká
klimatizácia a v roku 1986 úspešne obhájil vedeckú ašpirantúru Stretávame sa s ním pravidelne na
stránkach nášho časopisu, v zborníkoch, je autorom učebných textov, garantoval odbornú úroveň
mnohých odborných podujatí a založil úspešnú medzinárodnú konferenciu "Kompresory" teraz už
sponzorovanú Medzinárodným ústavom pre chladenie v Paríži ap. Je Čestným členom SZ CHKT
a nositeľom medaily za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácií chladiacej a klimatizačnej
techniky. Želáme mu, aby jeho záujem o náš odbor pretrval a svoje bohaté skúsenosti vo výskume,
výrobe a tiež aplikáciách chladiacej a klimatizačnej techniky nám tak, ako to len on vie, naďalej
nezištne, ochotne, srdečne odovzdával.
Pri spracovaní učebných textov spolupracuje s viacerými odborníkmi najmä s Prof.
Havelským, PhD., Ing. Klazarom, Ing. Zdeňkom Čejkom, CSc., Ing. Štefanom Ondriášom Ing.
Štefanom Borbélym a ďalšími našej odbornej verejnosti známymi odborníkmi.
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8. REGULÁCIA A REGULAČNÉ ZARIADENIA PRE CHLADIACE ZARIADENIA (2.pokračovanie)
Ing. Marián Blaha, CSc., Dr. Tibor Blaha, Ing. Peter Blaha

8.16.1. ZDRUŽENÉ JEDOTKY NA CHLADENIE OVOCIA S KONTROLOVANOU
ATMOSFÉROU S REGULÁCIOU FIMY DANFOSS
Uvádzame niektoré poznatky z materiálu Danfoss, ktorý bol uverejnený firmou Danfoss
/L10/.
Skúsenosti boli zaznamenané aj z Dánska, kde je obvykle veľká úroda jabĺk. Snaha
zainteresovaných organizácii a osôb bola, aby kvalita jabĺk bola čo najlepšia. Kvalita sa
zabezpečuje skladovaním jabĺk v chladiarniach za celkom určitých teplôt a vlhkosti
vzduchu.
Riešenia so združenými jednotkami boli zavedené do chladiarní vtedy, keď sa ešte
používalo chladivo R12. Pre veľmi zaujímavý postup riešenia združenej jednotky
s klasickou reguláciou ho uvádzame v skrátenej forme.
Prirodzený obsah častí objemu zloženia vzduchu:
- N2
78,08%
- O2
20,95%
- Argón a i.
0,93%
- CO2
0,03%
8.16.2 Všeobecne
Jablká uskladňujú v chladiarniach s kontrolovanou atmosférou CA (Controlled
Atmosphere). Pri teplote v sklade je relatívna vlhkosť φ dôležitým parametrom.
Skladované ovocie:
 uvoľňuje stále vlhkosť dýchaním – tento proces prebieha aj naďalej po zbere,
ovocie spotrebúva kyslík (O2) a vylučuje kysličník uhličitý (CO2). Čím je tento
proces dýchania intenzívnejší, tým má ovocie horší vzhľad a rýchlejšie podlieha
skaze. Preto je snaha tento proces pribrzdiť.
To sa dosiahne poklesom teploty skladovaného ovocia a reguláciou obsahu CO2
vzduchu v skladovanom priestore a poklesom jeho obsahu O2.
 tepota v sklade - sa musí udržiavať konštantná
 priestor skladu je postavený plynotesne (izolácia, dvere, potrubné

priechody)
Skladovanie ovocia sa môže robiť:
1)v kontrolovanej atmosfére, v ktorej súčet CO2 a O2 po celý čas má 21 objemových
percent.
Podľa druhu ovocia sa požaduje pre CO2 obsah 8% a pre O2 obsah 13%.
Aby sa mohol dosiahnuť taký pomer, musí byť priestor skladu vetraný podľa
potreby.
2) skladovanie môže byť v kontrolovanej atmosfére, pričom sa použije adsorpčný
agregát, v ktorom sa môže zachovať ľubovoľná percentuálna sadzba CO2, ktorá je,
okrem toho, nezávislá na percentuálnej sadzbe O2.
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Podmienky skladovania rôznych druhov jabĺk
Hodnoty, uvedené v Tab.86, sa môžu málo meniť v závislosti na pôdnych pomeroch
v plantáži a v závislosti na obsahu cukru jabĺk.
Tabuľka 86: Podmienky skladovania rôznych druhov jabĺk
Druh jabĺk
Cox orange
Spartan
Ingrid Marie
Golden delicius
Belle de Boskoop
Cortland

Teplota Obsah CO2
+4°C
+2°C
+3°C
+2°C
+4°C
+3°C

Obsah O2

Možné trvanie skladovania
v skladovacích priestoroch CA

3,5%
3%
3%
3%
3%
3%

6 – 8 mesiacov
6 – 8 mesiacov
6 – 8 mesiacov
6 – 8 mesiacov
6 – 8 mesiacov
6 – 8 mesiacov

2,5%
3,5%
3%
5%
2,5%
4,4%

8.16.3 SKLADY OVOCIA CA
 základnou požiadavkou je, aby skladovacie
priestory boli tesné.
 podľa údajov „Centre National de la
Recherche Scientifique v Paríži musí byť
ovocie v sklade CA 30 minút po zhotovení
pretlaku, alebo podtlaku v priestore k dispozícii 10 mm H2O ešte pretlak, alebo
podtlak 3,5 mm H2O.
Obrázok 922 (vpravo): Krivky s požiadavkami
na tesnosť skladovacích priestorov CA

Pretlak alebo podtlak
mm H2 O

Tesnosť plynu
veľmi dobrá

Priestor v Sakskobingu

Akceptabilná
tesnosť plynu
Tesnosť plynu je
nedostačujúca
Čas
min.

CA 4
Kondenzátor
Kompresor
Adsorbér

CA 1

CA 5

CA 6

Výparník

CA 2

CA 3

Obrázok 923: Schéma usporiadania chladiarní a strojovne s rozmermi. Skladovacie
priestory boli vybudované zo 120 cm širokých a 180 cm vysokých izolačných panelov
Royal, ktoré sú na vonkajšej strane obložené galvanizovaným plechom a na vnútornej strane
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hliníkovým plechom. Steny majú súčiniteľ prestupu tepla na úrovni korkovej izolácie.
Panely majú drážku a pero. Sú nastreknuté silikónovou hmotou. Spoje sa pokryjú
plynotesnými pásmi. V podlahe nie je žiadna izolácia, len piesok o hrúbke 35 cm.
K dispozícii je 6 priestorov s čistým objemom pre každý priestor 300 m3.

8.16.4 ZDRUŽENÁ JEDNOTKA
8.16.4.1 Chladiace zariadenie
V každom sklade CA sa mohlo uskladniť 80 ton jabĺk v debnách po 300 kg.
Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia sa vypočítal na základe tepla zrenia ovocia
uvažovaný pre 1kg jabĺk a za 24 hodín. K tomu sa pripočítalo teplo cez steny, podlahy
a stropy, ako aj teplo vnesené motormi ventilátorov. Navyše sa pripočítalo teplo cez steny,
podlahy a stropy, ako aj teplo vnesené do priestoru CA motormi ventilátorov plus teplo cez
steny, podlahy a stropy.
Uvažuje sa obvykle, že jablká, privezené do
chladiarní majú teplotu 20°C. Tieto boli ochladené na
7°C. Maximálne zavážanie za deň sa s robilo v rozsahu
20 až 30 ton. Jablká nemôžu zniesť teplotný šok z 20°C
na 4°C. Preto sa ochladzuje na teplotu priestoru 7°C
počas cca 20 dní. Na ochladzovanie jabĺk sa pooužili
dva paralelne zapojené kompresory s celkovým
chladiacim výkonom 34884 kW pri vyparovacej teplote
t0 = -5°C a kondenzačnej teplote tk = +35°C. K tomu
sa pripočítalo teplo cez steny, podlahy a stropy, ako aj
teplo vnesené motormi ventilátorov.
Obrázok 924 (vpravo hore): Dva chladivové otvorené kompresory, ako aj tabuľa
s bezpečnostnou a regulačnou automatikou
Od toho okamihu, keď boli jablká ochladené na skladovaciu teplotu, postačí len jeden
kompresor.
Chladiace zariadenie majú vzduchom chladený kondenzátor pomocou dvoch
ventilátorov. Kondenzátor bol inštalovaný v dopravnej chodbe, pred 6. skladovacími
priestormi na chladenie jabĺk. Teplo kondenzátora sa používalo k tomu, aby sa v chodbe v
zime zvýšila teplota. Na jar a v jeseni, ak bolo príliš teplo, otvárali sa dvere smerom vonku.
Výkon kondenzátora bol regulovaný zapínaním a vypínaním ventilátorov pomocou
dvoch vysokotlakových presostatov, typ KP 5(8), pozrite obr.925.
V každom skladovacom priestore je inštalovaný jeden výparník (15), ktorý môže mať
pri t0 = 1°C a Δtm = 3,5°C chladiaci výkon 5814 kW . Ventilátory výparníka majú motory
s prepínateľnými pólmi a majú otáčky 1400 ot/min a 900 ot/min. Vysoká rýchlosť sa
používa počas chladenia. Nízka rýchlosť sa používa, keď chladenie je vypnuté priestorovým
termostatom typu RT 12(14), alebo keď odmrazovacie hodiny (15) vypli chladiace
zariadenie.
Pretože výparník je dimenzovaný na výparnú teplotu nad 0°C, je odmrazovanie
principiálne nepotrebné. Ale v časovom priestore ochladzovania , v ktorom chladiace
zariadenie je celý čas v prevádzke, odmrazovacie hodiny sa používajú k tomu, aj viackrát
zariadenie za deň vypnúť.

826

Každý výparník má TEV, typ TEF 5-2 (9), ako aj priezorník SGI 12 (11) a filter
dehydrátor DS164 (12).
V kvapalinovom potrubí je inštalovaný okrem toho magnetický ventil EVJD10 (10),
ktorý pomocou priestorového termostatu RT12 (14) prepúšťa kvapalné chladivo ku TEV,
resp. kvapalinu zastaví.

Obrázok 925: Schéma potrubí chladiaceho zariadenia. Združená jednotka s dvomi
otvorenými kompresormi rovnakého chladiaceho výkonu, šiestimi výparníkmi,
jedným vzduchom chladeným kondenzátorom, s rozvodom potrubí a s reguláciou
prietoku chladiva pomocou TERV Danfoss, typ TEV 5 na chladenie jabĺk v atmosfére
CA /L10/. Legenda: 1 – piestový otvorený kompresor, 2 – spätný ventil, typ NRV, 3 –
kombinovaný tlakový spínač, typ KP 15, 4 – spätný ventil, typ NRV, 5 – ležatý zásobník
chladiva, 6 – filter dehydrátor, typ DCR, 7 – vzduchom chladený kondenzátor, 8 – tlakový
spínač, typ KP 5, 9 – TEV TE5, 10 – magnetický ventil, typ EVJD, 11 – priezorník
chladiva, typ SGI, 12 – filter dehydrátor, typ DS, 13 – výmenník tepla, typ HE, 14 –
priestorový termostat, typ RT12, 15 – výparník, 16 – odmrazovacie hodiny.
Priestorový termostat otvára a zatvára magnetický ventil a okrem toho má funkciu
prepnúť ventilátory výparníka medzi vysokými a nízkymi otáčkami.
Každý výparník mal navyše výmenník tepla (13), ktorým sa zabezpečilo, že kvapalné
chladivo pred TEV bolo podchladené a súčasne sa dosiahlo prehriatie chladného sacieho
plynu tak, že na sacom potrubí sa netvorila žiadna kondenzovaná voda, ktorá by mohla
odkvapkávať.
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Paralelne zapojené chladivové otvorené kompresory medzi obidvomi kľukovými
skriňami (1) sú zhotovené z 1⅛ vyrovnávacieho potrubia. Je tak veľké a tak inštalované, že
zabezpečí nielen vyrovnávanie oleja, ale aj sacích pár v kľukových skriniach.
Vo výtlačných potrubiach kompresorov ku kondenzátoru boli nainštalované dva spätné
ventily NRV 28 (2), aby sa vylúčila kondenzácia kvapaliny na výtlačných pracovných
ventiloch.
V kvapalinovom potrubí od ventilátormi ofukovanom kondenzátora (7) ku zberaču (5)
bol zabudovaný spätný ventil NRV 18 (4). Tento spätný ventil zamedzuje aby kvapalina od
zberača spätne nekondenzovala v kondenzátore.
V spoločnom kvapalinovom potrubí, ktoré je vyvedené do chladiarní, je zabudovaný
filter dehydrátor DCR 417s (6).
Obidva kombinované nízkotlakové a vysokotlakové presostaty KP 15 (3) chránia
kompresory pred príliš nízkym sacím tlakom, resp. pred príliš vysokým výtlačným tlakom.

Ventilátor výparníka 900 ot/mi n.

Ventilátor výparníka 140 0 ot/min.

Sklad ovocia
CA 2

Kva palinový magnetický ventil E VJ D 10

Ventilátor výparníka 900 ot/mi n.

Ventilátor výparníka 140 0 ot/min.

Kondenzátor

Kondenzátor

Kompre sor

Kva palinový magnetický ventil E VJ D 10

Sklad ovocia
CA 1

Kompresor a
kodenzátor

Kompre sor

Fáza

Obrázok 926: Elektrická schéma zapojenia riadiacich okruhov (podľa obrázku)

8.16.5 Adsorbér CO2
Okrem chladiacich agregátov bol umiestnený v strojovni adsorbér CO2.
Adsorbér je čistiaci prístroj vzduchu, ktorý upravuje vzduch pre skladovacie priestory
CA. Jeho úloha spočíva v tom, že odstraňuje nadmerné množstvo CO2. Vytvára atmosféru
v skladovacích priestoroch pre jablká, ktorá neprekračuje škodlivé medze.
Zo skladovacích priestorov sa vzduch s nadmerným obsahom CO2 nasáva rúrkovým
vedením do špeciálneho adsorpčného filtra s aktívnym uhlím. Tento filter je ako odstredivé
dúchadlo inštalovaný vo vnútri adsorpčného agregátu.
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Čistý vzduch sa tlačí späť do skladovacích priestorov CA. Keď sa adsorpčný filter nasýti
CO2, regeneruje sa prívodom čerstvého vzduchu. Prepnutie medzi adsorpciou CO2
a regeneráciou nastáva automaticky v niekoľkých
dopredu stanovených časových úsekoch.
Aby sa zamedzilo príliš vysokému alebo príliš
vysokému tlaku v pomere k ku vonkajšiemu
atmosférickému tlaku v dopravnom koridore
(chodbe), je v každom priestore v stene ku
koridoru inštalovaný poistný ventil, ktorý pôsobí
podľa tých istých princípov ako vodný uzáver,
pozrite obr.929.
Obrázok 927 (vpravo, hore): Výparník fúka
chladný vzduch nad debny s jablkami

8.16.6 Prevádzka skladovacích priestorov CA
Debny s jablkami sa prepravujú vysokozdvižným vozíkom do skladovacích priestorov
tak, že objem priestorov je takmer úplne využitý. Debny sú navzájom uložené na seba. Nad
najvyššou polohou debien sa nachádza asi 40 cm vzduchu – pozrite obr. 927.
Chladič vzduchu (výparník) obvykle je
zavesený na strope skladovacieho priestoru CA
tak, že chladný vzduch v tomto medzi –
priestore vnikne do neho a cez jablká klesá
smerom nadol.
Odtok odmrazenej vody z chladiča, po
odmrazení, je odvedený do kanalizácie.
V strojovni je umiestnený aj adsorbér,
pozrite obr. 928.
Výmena vzduchu v skladovacom priestore
bola 30 krát za hodinu, a bolo zabezpečené
dobré rozdelenie teploty priestore.
Obrázok 928 (vpravo): Absorbér je obvykle umiestnený v strojovni. Na obrázku je
celkom vpravo
Relatívna vlhkosť φ sa udržiavala v rozmedzí 90 až 92%. Pritom sa neprivádza žiadna
voda na zvlhčenie priestoru, avšak vlhkosť, ktorá je v priestore k dispozícii kondenzuje na
povrchovej ploche chladiča (výparníka), padá na podlahu, kde sa opäť odparí. Pritom platí:
Veľká výparníková plocha F → malé Δt → vysoká relatívna vlhkosť φ
Použitím elektronických expanzných ventilov je možno dosiahnuť malé Δt.
Keď všetky debny s jablkami sú uložené v priestore skladu CA, potom sa dvere
plynotesne uzatvoria a priestor sa neotvorí skôr, ale len vtedy, keď sa majú predať. Ale
napriek tomu sa presne kontroluje stav jabĺk.
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Ručičkovým teplomerom mimo každého priestoru sa dvakrát meria teplotu priestoru
a so špeciálnymi prístrojmi sa meria obsah CO2 a obsah O2.
Výsledky sa zaznamenávajú do knihy kontrol, takže zo záznamov môžeme vidieť, aké
sú pomery v skladovacích priestoroch CA v ľubovoľnom časovom okamihu skladovania.
Chladiaca automatika (napr. TEV)
je umiestnená mimo
skladovacích chladiacich
priestorov
CA,
takže
sa
nemusia otvoriť pri
nutných servisných
prácach,
pozrite
obr.929
(vľavo)
a obr.930 (vpravo).
Obrázok 929 (prvý vpravo): Nástenná časť skladovacieho priestoru s bezpečnostným
ventilom, s tabuľou automatiky a bočným oknom. Cez bočné okno (vpravo), ktoré sa
môže otvoriť, môžeme zapnúť osvetlenie a pozerať dovnútra priestoru
Obrázok 930 (druhý vpravo): Termostaticky expanzný ventil je namontovaný
z vonkajšej časti skladu
Oproti ventilátorom výparníka je plynotesne uzavretá klapka, ktorá sa môže otvoriť, keď
sa musí vymeniť ventilátor, ktorý pre poruchu nepracuje.

8.16.7 Výhody chladenia jabĺk v priestoroch CA
Výhody:
 podstatne dlhšia doba trvanlivosti jabĺk v pomere ku skladovaniu v konvenčných
chladiacich priestoroch. To poukazuje nato, že aktívne uhlie v adsorpčnom filtri
odstraňuje katalyzátor zrenia – to znamená, že je etylén zo vzduchu v skladovacom
priestore CA. Odstránenie etylénu je rozhodujúci rozdiel medzi skladom CA
a skladom s kysličníkom uhličitým.
 doba skladovania v skladoch jabĺk je 6 až 8 mesiacov, v obyčajnom a chladenom
priestore 5 až 6 mesiacov a v prirodzenom sklade 3 až 4 mesiace.
 kvalita ovocia v skladovacích priestoroch CA je veľmi vysoká. Napätie šťavy jabĺk,
hrušiek a ovocia je takmer taká isté ako pri zbere zo stromu. Úbytok hmotnosti je
minimálny a činí 1 až 2%, oproti asi 6% v konvenčných skladoch.
 okrem toho môžu sa jablká, resp. iné ovocie predať v dobe, v ktorej je cena relatívne
vysoká, takže vzniká tiež hospodárska výhoda.
8.16.8 Záver

Tento materiál Danfoss je veľmi dôležitý pre tých chladiarov, ktoré ešte nepracovali s problematikou skladovacích priestorov CA.
V riešení sú ešte niektoré ďalšie požiadavky, ktoré zabraňujú chveniu potrubí
a kompresorov, ďalej tlmenie hluku.
8.17 ODMRAZOVANIE
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8.17.Úvod
Všetky chladiče vzduchu s výparnými teplotami pod cca. -2°C sa musia odmraziť,
pretože povrchová teplota chladiča je pod bodom mrazu a tvorí sa námraza alebo ľad na
povrchu výparníka vylúčením vody z v objemového toku vzduchu. V dôsledku toho sa stane
súčiniteľ prestupu tepla a tým aj chladiaci výkon výparníka v závislosti na čase menší.
Preto sa výparník musí odmraziť – zvýši sa povrchová teplota nad bod mrazu, až
povrchová teplota výparníka úplne zostane bez námrazy a ľadu.
Na odmrazovanie sa musí priviesť teda teplo.
Odmrazovanie musí trvať krátky čas, aby sa nevnieslo do vychladzovaného priestoru
viacej tepla a chladiaci proces aby nebol príliš dlho prerušený.
Na odmrazovanie sa používajú tieto postupy:
 prívod tepla z dodávaného množstva vzduchu (odmrazovanie vzduchom)
 prívod tepla elektrickými odmrazovacími tyčami (elektrické odmrazovanie)
 prívod kondenzačného tepla (odmrazovanie horúcim, resp. studeným plynom).
Tu nemenované odmrazovacie postupy sa používajú vo zvláštnych prípadoch.
8.17.1 Odmrazovanie vzduchom
Odmrazovanie pomocou tepla v prívode vyskytujúceho objemového množstva vzduchu
je prakticky možné len pri teplotách miesta odberu chladu od 4/6°C, alebo pri vyšších.
Odmrazovanie je proces, ktorý končí a trvá prakticky 30 až 45 minút a vtedy
výparníkom neprechádza žiadne chladivo (kompresor vypnúť, alebo magnetický ventil
v kvapalinovom potrubí vypnúť priestorovým termostatom, pričom ventilátory
výparníka musia zostať naďalej v činnosti – v prevádzke, aby sa naďalej privádzal tok
tepla. Tento objemový tok tepla sa nesmie prerušiť. Táto činnosť sa označuje
ventilátorove odmrazovanie). Pozrite tiež pump-down zapojenie na str.614.
Pri nedostatočne vetraných častiach povrchovej plochy výparníka, môže dôjsť na
niektorých úplne namŕznutých miestach ku prerušeniu objemového prietoku vzduchu
a výparník sa nepokryje námrazou, ale ľadom a vytvorí sa nebezpečná prevádzka
chladiaceho zariadenia.
8.17.2 Elektrické odmrazovanie
Na Slovensku, v Česku a v Nemecku elektrické odmrazovanie bolo donedávna
najpoužívanejším odmrazovacím postupom – postupne sa však rozširuje používanie
odmrazovania výparníkov výtlačovaným horúcim plynom.
Pri elektrickom odmrazovazovaní sa v smere toku vzduchu pred výparník vkladajú:
- elektrické vyhrievacie tyče,
- práve tak do odmrazovacej vane a
- do odpadového potrubia odmrazenej vody.
Pri odmrazovaní je prietok chladiva cez výparník zastavený.
Odmrazovanie sa robí pomocou:
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odmrazovacích hodín, napr. Polar-Rex, resp KKT – pozrite /L1/, kapitolu 5.12.9,
resp.
elektronickým regulátorom miesta odberu chladu - nahradzuje aj odmrazovacie
hodiny, priestorový termostat a termostat ventilátora výparníka – pozrite /L1/,
ako aj obr.594, obr.595, 598 a 599 na strane 565 až 567.

Ventilátory výparníkov ochladzovaného priestoru sú vypnuté, s výnimkou
nízkoteplotných ostrovčekov, pretože okrem výparníka by sa nedovolene ohriali aj
vzduchové kanály, v dôsledku čoho by mohlo nastať zhoršenie kvality ochladzovaného
tovaru uloženého hore, v nízkoteplotnom ostrovčeku.
Odmrazovanie sa ukončí pomocou čidla odmrazovacieho termostatu, čím sa preruší
odmrazovací proces pri teplote +6°až +10°C.
Odmrazovací proces musí byť krátky a preto obzvlášť pri výparníkoch
nízkoteplotného nábytku sa inštalujú vyhrievacie tyče so zodpovedajúco vyšším
elektrickým výkonom.
Pri výparníkoch chladiarní, po odmrazovacej perióde ukončenej termostatom, opäť
nastane prietok chladiva cez výparník, avšak ventilátory sa zapnú opäť až potom keď sa
teplota povrchovej plochy nachádza niečo málo nad prevádzkovou teplotou. K tomu je
potrebný dodatočný odmrazovací termostat – pozrite obr.594.
Čidlo odmrazovacieho termostatu sa vkladá do lamely výparníka, alebo termostat je
pevne upevnený a naskrutkovaný na lamele.
Príklad elektrického odmrazovania je na obr.915 v /L1/.
8.17.3 Odmrazovanie horúcim plynom
Odmrazovanie horúcim plynom sa najskôr zaviedlo v USA. V Európe to bola najskôr
Veľká Británia.
Táto regulácia sa používa v prípadoch:
- pri odmrazovaní výparníkov horúcimi parami chladiva
- v snahe zabrániť nežiadúcemu poklesu sacieho tlaku pri čiastočnej prevádzkovej
záťaži kompresora
- ak chceme zabrániť vniknutiu kvapalného chladiva do kompresora, kap. 9.18.1.
8.17.3.1 Odmrazovanie výparníkov obtokom horúceho chladiva
Pri tejto bypassovej regulácii sa privádzajú horúce pary pred výparník (pred rozdeľovač
chladiva) a za termostatický expanzný ventil, pozrite obr. 931.
Tento spôsob sa používa pre výparník s rozdeľovačom chladiva, pričom rozdeľovač
chladiva je predimenzovaný o 40%.
Prívod horúceho plynu z výtlačného potrubia je v tomto prípade inštalovaný pred
rozdeľovač.
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Pri regulácii sa ochladzuje para pred vstupom do kompresora kvapalným chladivom
z TEV.
K tomu je nutne potrebný obtokový ventil z výtlaku do sania.
Obtokový verntil z výtlaku do sania

TEV

R

V
K

Kon

Z

Obrázok 931: Obtok pár chladiva z výtlaku kompresora pred rozdeľovač chladiva.
Legenda k obr.922: K – kompresor, Kon – kondenzátor, V – výparník, Z – zásobník
chladiva, R – rozdeľovač chladiva, TEV – termostatický expanzný ventil
Pri odmrazovaní plynom sa privádza do odmrazovaného výparníka buď horúci plyn
z výtlačného potrubia, alebo plyn o kondenzačnej teplote z parnej časti priestoru
zásobníka chladiva, pričom plyn je uzatvorený na sacej strane magnetickým ventilom.
8.17.3.2 Odmrazovanie horúcim plynom z výtlaku priamo pred vstupom do výparníka
Používa sa bypassový regulačný ventil konštantného tlaku zaradený do výtlaku
a z kvapalinového potrubia za termostatický expanzný ventil TEV – pred vstupom do
rozdeľovača.
Používajú sa pre všetky chladivá, okrem NH3, CO2 .
Maximálny prevádzkový pretlak 28 bar.
Rozdeľovač a výparník v tomto prípade musia byť predimenzované, pretože do
rozdeľovača vstupuje zmiešaný prúd kvapalného a plynného chladiva.
Obtokový ventil konštantného tlaku
TEV

Kon
K
R

Z
V
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Obrázok 932(hore): Bypassový ventil konštantného tlaku so vstupom priamo do
výparníka. Legenda: MV – magnetický ventil kvapaliny, V – výparník, R – rozdeľovač
chladiva do výparníka, K – kompresor, TEV – termostatický expanzný ventil
8.17.4 Odmrazovanie v tepelných čerpadlách malých klimatizačných zariadení
Normálny chladiaci okruh
Kapiláry regulujú prietok chladiva a sú spravidla umiestnené v chladiacom zariadení vo
vonkajšej časti (vo vonkajšom výmenníku tepla). Zariadenia len pre chladenie pracujú pri
vonkajšej teplote +21°C až 46°C.
Funkcia klimatizátora ako tepelné čerpadlo a chladiace zariadenie
Vyhrievacie a chladiace zariadenia majú zabudovanú zimnú reguláciu a preto môžu
chladiť bez problémov až do -5°C.
Dodatkové elektrické vyhrievanie vo vnútornom výmenníku tepla automaticky
prichádza potom, keď teplota miestnosti je o 3 K nižšia, ako nastavená požadovaná teplota.
Elektrické vyhrievanie a tepelné čerpadlo pracujú spolu. Keď sa dosiahne požadovaná
teplota priestoru, automaticky vypne elektrické vyhrievanie.
Vyhrievanie s tepelným čerpadlom je možné až do vonkajšej teploty – 10°C.
Vnútorný výmenník tepla

Ka

Vonkajší výmenník tepla

Vysoký tlak
kvapalina

SV

Obrázok 933: Normálny chladiaci okruh pre malé klimatizačné zariadenia vyrábané
v sérii. Legenda: 1 – výparník, 2 – zásobník chladiva, 3 – kompresor, 4 – kondenzátor, 5 –
štvorcestný ventil, Ka – kapilára, SV – spätný ventil,
Pri zariadeniach s funkciou tepelného čerpadla pre prevádzku s vyhrievaním, kapiláry
sú umiestnené vo vnútornom výmenníku tepla. Týmto usporiadaním je v potrubí chladiva
od vonkajšieho výmenníka tepla ku vnútornému výmenníku za kapilárou dvojfázová zmes
chladiva (plynné a kvapalné chladivo).
Obidva potrubia musia byť izolované, aby sa zamedzilo vzniku kondenzovanej vody.
Všetky nástavce potrubia (na vonkajšej a vnútornej časti) sú zoskrutkované, sú to
rozoberateľné spoje.
Toto zapojenie sa používa pri malých okenných klimatizátoroch a split – systémovom
zapojení (úrady, domácnosti). Vyrábajú sa v sériovej výrobe.
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Často sa používa toto odmrazovanie v združených jednotkách.
Vnút. výmenník teplaN

Vonkajší výmenník repla

plyn/kvapalina
Nízky tlak

chladenie
vyhrievanie

Obrázok 934: Zapojenie pre malé tepelné čerpadlo (prevádzka chladenie/ vyhrievanie).
8.17.5 ODMRAZOVANIE VÝPARNÍKOV ZDRUŽENÝCH JEDNOTIEK
Normálne (N) a nízkoteplotné (NT) združené jednotky sú zapojené na jeden
kondenzátor chladiva ako tzv. satelitné chladiace zariadenia /L1/, pozrite obr.918.
Majú tieto výhody a celý rad zjednodušení:
 v takejto združenej jednotke je len jedno výtlačné potrubie a len jedno potrubie
kondenzátu
 v jednotlivých chladiacich okruhoch (NT) a (N) sa môžu odmrazovať všetky
výparníky súčasne,
 nízkoteplotné (NT) výparníky sa odmrazujú pomocou nízkoteplotných (NT)
kompresorov a opačne. Z toho dôvodu sa ale nemusia použiť automatické ventily
(magnetické ventily alebo hlavné ventily) na jednotlivých výparníkoch, resp.
výparníkovom zoskupení,
 horúci plyn na odmrazovanie pri chladiacom nábytku sa privádza cez spoločné sacie
potrubie daného okruhu,
Výparník chladiaceho nábytku

TEV

MV
Sacie potrubie

Mag.ventil

MV
Výtlačné potrubie
FD

MV Kvapalinové potrubie
Výmenník tepla

SV

Obrázok 935: Usporiadanie potrubí pri odmrazovaní výtlačným plynom v chladiacom
nábytku na jeden výparník. Čiarkovanými čiarami vyznačené výtlačné potrubie je
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potrebné len pri delených teplotných rozsahoch. Legenda: TEV – termostatický expanzný
ventil, MV – magnetický ventil, SV – spätný ventil, FD – filter – dehydrátor
 je potrebný teda len jeden automatický ventil v sacom potrubí a jeden v spojovacom
potrubí medzi spoločným výtlačným potrubím a sacím potrubím (namiesto mnohého
počtu pre každý výparník, resp. skupinu výparníkov). Ventily sa môžu namontovať
na združenú jednotku vo výrobnom závode združenej jednotky
 odpadá výtlačné potrubie ku jednotlivým výparníkom, resp. skupine výparníkov –
znížia sa tým náklady
 odpadá elektrické vyhrievanie vrátane ochrán, istenia a káblov
 v porovnaní s el. odmrazovaním pri odmrazovaní výtlačným plynom sú ventilátory
výparníka vypnuté a odmrazovanie sa môže ukončiť už pri povrchovej teplote t =
15°C výparníka.
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FD
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MV

TEV
Výparník
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K
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Výparník
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R

R
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MV
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TEV
Výparník

SV

R
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UV
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SV
UV
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Obrázok 936: Odmrazovanie horúcim plynom vstrekovaným do výparníka spolu s
TEV. Legenda: K – kompresor, Kon – kondenzátor, Z – zásobník chladiva, TEV –
termostaticky expanzný ventil, MV – magnetický ventil, FD – filterdehydrátor, SV – spätný
ventil, UV – uzatvárací ventil, R – rozdeľovač chladiva, TS – priestorový termostat.
→ šípkou je označený spád chladiva do zásobníka chladiva
Na obr.936 sa odmrazuje vždy len jeden z troch výparníkov.
Potom sa uzavrie MV vo výtlačnom potrubí.
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Horúci plyn najskôr prúdi cez vyhrievacieho hada odmrazovacej misky výparníka
a potom vstúpi do vstrekovacieho potrubia medzi TEV a rozdeľovačom chladiva R.
Pri výstupe z výparníka vznikajúce kondenzované chladivo sa odvádza na najnižšom
mieste a privádza sa do zberača.
Potrebnú tlakovú diferenciu dosiahneme diferenciálnym tlakovým regulátorom, čím sa
zvýši tlak vyhrievaného plynu voči tlaku v zberači. To všetko závisí na konštrukcii
výparníka, jeho umiestnení, použitých rozdeľovačov chladiva, atď.
Na obr.937 je znázornené zapojenie pri odmrazovaní chladiaceho okruhu pri prevádzke
s tepelným čerpadlom.
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Obrázok 937: Odmrazovanie horúcim plynom pri prevádzke chladiaceho zariadenia
s obehovým čerpadlom chladiva. Legenda: K – kompresor, M – pohonný motor
kompresora, resp. čerpadla, Kon – kondenzátor, PV – poistný ventil zásobníka chladiva,
V1, V2, V3 – výparníky, DV – nastaviteľný, pružne zaťažený diferenciálny tlakový ventil,
MV – magnetické ventily v spoločnom sacom potrubí, UV – uzatvárací ventil, SV – spätný
ventil
Riadenie odmrazovania horúcim plynom chladiacich okruhov pre nízkoteplotné
chladenie (bez spojenia s nízkotlakovým okruhom) sa prakticky nelíši od elektrického
odmrazovania.
Kondenzované chladivo sa dostáva spádom do zásobníka chladiva.
Zapnutie a vypnutie odmrazovania sa uskutoční pri chladiacich zariadeniach pomocou
spínacích hodín, pri tepelných čerpadlách – pri častom opakovaní pomocou zariadenia
s požiadavkou odmrazovania. Riadenie odmrazovania horúcim plynom v chladiacich
zariadeniach v supermarketoch spolu so zapojenými chladiacimi okruhmi N a s
nízkoteplotnými okruhmi NT je komplikovanejšie.
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Nevýhodou je veľké množstvo potrebných armatúr, spätných a magnetických ventilov,
ktoré predznačujú možnosť výskytu porúch.
8.17.6 Možnosti začatia procesu odmrazovania
Proces odmrazovania začína obvykle odmrazovacími hodinami nezávisle od toho, či je
odmrazovanie skutočne potrebné, alebo nie. Toto odmrazovanie sa robí 1x alebo viac krát
za deň.
Vyššie uvedený prístup nie je vždy z hľadiska spotreby energie výhodný, pretože
elektrické odmrazovanie výparníka nie je zaujímavé pre užívateľa, keď odstupňovaný
výkon tepla, na základe vytvorenej vrstvy ľadu, vytvára nehospodárnu prevádzku
zariadenia.
Možnosti zavedenia odmrazovania:
 meraním ľadovej resp. námrazovej hrúbky
 meraním tlakového spádu zo strany vzduchu – záleží od stupňa námrazy
 meraním rozdielu teplôt medzi vstupom a výstupom vzduchu.
Pritom si treba uvedomiť, že výstupná teplota vzduchu sa znižuje s klesajúcim
množstvom objemového toku vzduchu a okrem toho to spôsobuje pokles tlaku na strane
vzduchu.
Všetky postupy merania efektívnosti merania hrúbky námrazy veľmi závisia na
zvolenom mieste merania. Nikdy nemá výparník na celej ploche rovnomernú námrazu,
pretože miestne pomery rýchlosti vzduchu sú medzi lamelami menšie alebo väčšie
a v dôsledku toho vylúčenie vody zo vzduchu je rôzne.
Tým vzniká neistota správneho časového rozhodujúceho okamihu začiatku
odmrazovania.
statický
tlak
charakteristika
ventilátora, strmý
priebeh

charakteristika
ventilátora

charakteristika
tlakovej straty s
námrazou
charakteristikatlakovej straty bez námrazy

Obrázok 938 (vľavo): Vplyv
charakteristík ventilátora
na objemové množstvo
vzduchu

Intenzita námrazy závisí od:
 relatívneho času chodu
miesta odberu chladu
objem. tok vzduchu
 teplotného
rozdielu
medzi
vzduchom
úbytky objemového toku vzduchu
a chladivom
 relatívnej
vlhkosti
v mieste odberu chladu.
Dovolený stupeň námrazy je otázkou na zváženie.
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V zásade platí, že čím je väčšia vrstva námrazy, tým sa znižuje súčiniteľ prestupu tepla
a tým sa podstatne znižuje chladiaci výkon výparníka a to do takej miery, že môže ležať
pod projektovanou hodnotou, pozrite obr.938.
Pretože súčiniteľ prestupu tepla veľmi závisí na rýchlosti prúdenia vzduchu medzi
lamelami, musia sa výparníky, ktorých ventilátory majú plochý priebeh charakteristík,
podľa obr. 938, často odmrazovať.
Úlohu zohráva zvolená vzdialenosť lamiel od výrobcov výparníkov, ako aj
vzdialenosť rúrok, na dovolený stupeň námrazy.
Pretože najväčšia námraza nastáva v rozsahu vstupu vzduchu, majú často výparníky
v tomto rozsahu najväčšiu vzdialenosť lamiel, aby sa dosiahol plochý priebeh
charakteristiky tlakových strát, pozrite obr. 938.
Pri otvorenom predajnom chladiacom nábytku má podstatný vplyv na spotrebu chladu
požadované objemové množstvo vzduchu za účelom dosiahnutia optimálnej vzduchovej
clony.
Ak sa zníži objemové množstvo vzduchu z dôvodu nadmernej námrazy výparníka, potom sa
znižuje aj ochranný účinok vzduchovej clony, pretože sa primiešava viac vonkajšieho
vzduchu do vzduchovej clony.
Podstatný rast podielu vlhkosti spôsobuje rovnakým spôsobom námrazu výparníka.
Z toho, čo sme uviedli vyššie, je veľmi obtiažne sledovať, kedy sa dosiahne dovolený
stupeň námrazy, ale to však súčasne aj potvrdzuje, aká je zložitá voľba okamihu správneho
začiatku odmrazovania.
Z energetického hľadiska je lepšou voľbou častejšie odmrazovať s veľmi krátkymi
časmi odmrazovania, ako je to v porovnaní pri použití horúceho plynu alebo pri použití
studeného plynu.
Pri elektrickom odmrazovaní sa musí nájsť kompromis s takou malou periódou
odmrazovania ako je len možné, ale relatívny čas chodu odmrazeného výparníka je potrebné
udržiavať v akceptovateľných medziach.
To je preto potrebné, lebo inštalovaný výkon elektrických vyhrievacích tyčí je relatívne
vysoký a preto spotreba energie môže byť faktorom privolávajúcim opatrnosť.
Okrem týchto priamych meracích postupov sa používajú aj nepriame postupy.
Nepriame postupy neurčujú potrebný okamih pre začatie odmrazovania, ale kalkulujú či
sa môže časove pevne zvolené odmrazovanie vynechať.
Oni vlastne preto nie sú postupy spotreby odmrazovania, hoci sa tak označujú.
Pri týchto postupoch sa robia uzávery zo štatisticky zaregistrovaných parametrov
z minulosti, obzvlášť z priebehu posledného odmrazovania.
Parametre môžu byť:
- relatívna doba chodu zariadenia
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relatívna vlhkosť vzduchu miesta odberu chladu, resp. pri otvorenom predajnom
nábytku je okolie
trvanie teploty bodu zastavenia posledného odmrazovania, obr. 939.

Vyskytujú sa chladiace zariadenia, ktoré sledujú rast námrazy a vo vhodnom
okamihu zapnú odmrazovanie.
Široké použitie u chladiacich zariadení je problematické.
Teplota
Od tohoto časového okamihu
je výparník odmrazený
Teplota ukončenia
odmrazovania

proces ochlaOchladzovanie

Teplota bodu
zdržania

Trvanie teploty
zdržania
Tepota miesta odberu chladu
Trvanie odmrazovania
Čas

Obrázok 939: Priebeh teploty povrchu výparníka počas procesu odmrazovania
Pri tomto určovaní dôležité je zohľadniť, zvlášť pri otvorenom chladiacom nábytku,
hlavne typ chladiaceho nábytku, charakteristiky ventilátoru, charakteristiky tlakových strát
výparníka, vzdialenosť lamiel, atď.
Tieto dôležité údaje sú často výrobcom neznáme a preto sa často nezohľadnia.
Preto sa musí software takejto mikroprocesorovej regulácie zvládnuť, aby s časom
vyhovel lepšie spotrebe energie, pozrite obr. 939.
Privádzaná energia na odmrazovanie sa využije na odmrazovanie výparníka (lamely,
rúrky) a je vnesená do chladeného priestoru, čím vzrastie teplota chladeného priestoru
a taktiež teplota skladovaného produktu – zmeny závisia aj na teplote okolia.
Cyklickými zmenami klesá hmotnosť skladovaného tovaru a v dôsledku
toho vznikajú straty.
Cez to všetko dnes existuje spôsob ako tieto nepriaznivé vplyvy obmedziť.
Spôsob označujeme ako „Odmrazovanie na najnižšiu možnú mieru“ (DOD - Defrost
On Demand) – je to nový spôsob vyvinutý firmou Danfoss.
Plánované odmrazovacie cykly
Funkciu DOD majú regulátory
t
AKC72A a typy A,D a F z radu
regulátorov AKC100 systému ADAPKOOL.
Obrázok 940 (vpravo): Odmrazovanie
podľa potreby použitím nového
systému riadenia odmrazovania
DOD firmy Danfoss.

Odmrazovanie podľa potreby

t
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Riadenie odmrazovacieho režimu sa robí tak, že odmrazovanie je spustené podľa
naprogramovaného časového harmonogramu, ktorý je pre danú inštaláciu najvhodnejší.
Nevykonávajú sa všetky plánované odmrazovania, napr. podľa obr. 940, ale len tie miesta,
ktoré sú najpotrebnejšie.
Systém pracuje s odmrazovaním, ktoré sa v priebehu roka mení.
Obrázok 941 (dolu): Pilotovo riadená regulácia tlaku - funkcia ventilu Danfoss, typ
AKV15. Výkon ventilu sa reguluje moduláciou šírkou impulzov: Legenda:
1- vstup
2 – výstup
3 – dýza
4 – piest kompletný
5 – filter
6 – kryt
7 – cievka
8 – kotva
9 – pilotova dýza
10 – kanál pred dýzou
11 – kryt z liatiny GGG 40.3
12 – ventilové sedlo v GGG
40.3 liatina/mosadz
13 – pružina
14 - vložka
Na obr.941 (vľavo) je
riadenie odmrazovania na
najnižšiu
možnú
mieru
systémom DVD.
Príklad 91
Na objasnenie danej problematiky uvádzame, že popisovaná funkcia bola využitá v sérii
regulátorov, ktoré sa použili v prevádzke a sledovali sa počas 4 mesiacov.
V regulátoroch boli naprogramované dva odmrazovacie cykly za deň a po
uvedenej dobe sa odčítali historické údaje o skutočných pomeroch, pozrite Tab. 87,
/L9/.
Tabuľka 87: Úspora odmrazovacích cyklov
Inštalácia č.

Počet plánovaných
Počet uskutočnených
Počet usporených
odmrazovacích cyklov odmrazovacích cyklov odmrazovacích cyklov
3) chladiaci pult
161
92
62
4) chladiaci pult
104
161
57
5) mraziaci ostrov
161
91
70
6) mraziaci ostrov
161
153
8
7) mraziaci ostrov
161
161
0
8) mraziaci ostrov
161
70
91
Spolu
966
671
295
Poznámka: Dva chladiace pulty pozície 3 a 4 sú identické, rovnako mraziace ostrovy pozície 5 až 8.
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Z Tab.87 je zrejmé, že takmer každý tretí odmrazovací cyklus možno vynechať.
Tým sa ušetrí veľké množstvo tepla, /L9/.
Funkcia
 plánované odmrazovacie cykly sa ihneď vyhodnocujú a analyzujú
 nadbytočné odmrazovacie cykly sa vynechávajú.
Výhody
 energetické úspory
 vyššia kvalita tovaru
 nie je potrebné žiadne špeciálne nastavovanie
 nie sú potrebné žiadne senzory.
8.17.7 ROZDELENIE CHLADIACEHO ZARIADENIA DO ODMRAZOVACÍCH
OKRUHOV A VYTVORENIE SCHÉMY ZAPOJENIA PRE MAGNETICKÉ
VENTILY V ODMRAZOVACEJ, RESP. V CHLADIACEJ PREVÁDZKE

Uzatvorený, keď reg. okruh 1 a 2 sa
odmrazuje

PÍPRAVŇA
t = - 27°C
ot

ot

ot

za
ot

ot

V9

V8

za

za

V3

V7

V6

ot

ot
za

ot

za

za
ot
SKLAD
t = -27°C

za
1.REGULAČNÝ OKRUH VÝPARNÍKOV
V2

4.regulačný okruh výparníka 7

ot

V5

ot

PREDCHLADZOVACÍ PRIESTOR

t = -27°C

PRÍPRAVŇA
t=-27°C

ot

3.regulačný
okruh výparníkov 4, 5 a 6
(vpravo)

sací plyn
za

2.regulačný
okreh výparníkov 1,2 a3
(vľavo)

za

ot

za

V1

za

kvapal.

ot
ot

V4
za

ot

Obrázok 942: Schéma zapojenia magnetických ventilov v prevádzke odmrazovania a
v chladiacej prevádzke. Legenda: 1. regulačný okruh výparníkov: V8 a V9, 2. regulačný
okruh výparníkov: V1, V2 a V3, 3. regulačný okruh výparníkov: V4, V5 a V6, 4. regulačný
okruh výparníka: V7. ot – otvorený magnetický ventil, za – uzatvorený magnetický ventil.
Značenie stavu chladiva:––––––––– sací plyn, –– . –– . –– kvapalina, ––– ––– horúci plyn.
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Ako už bolo povedané sú predpísané odmrazovacie postupy horúcim plynom.
V tejto súvislosti už boli skonštruované špeciálne výparníky a taktiež naprojektovaná
zodpovedajúca výstroj výparníkov.
Známe sú a na trhu sú dostupné a neustále sa zdokonaľujúce regulačné odmrazovacie
zariadenia firmy Danfoss.
Pri návrhu združených jednotiek sa odporúča, aby v prevádzke sa nachádzalo
v chladiacej prevádzke minimálne 2/3 výparníkov tepla a len 1/3 výparníkov bola
odmrazovaná.
Pri odmrazovaní regulačného kruhu sa používajú elektronické zariadenia firmy Danfoss
a horúca para chladiva sa privádza potrubím k daným výparníkom. Skondenzované
chladivo sa dostáva spádom do zásobníku chladiva „potrubím na návrat kondenzátu“
(z výstupu výparníka ku zberaču), pozrite obr. 942.
8.17.6.1 PLÁNOVANIE A VOĽBA KOMPONENTOV PRE ELEKTRONICKÚ
REGULÁCIU CHLADIACEHO ZARIADENIA, SYSTÉM ADAP- KOOL DANFOSS
Základom preto je regulačný systém ADAP-Kool pre chladiace zariadenia, ktorý
sme už spomenuli v predchádzajúcich kapitolách.
Systém je vhodný pre reguláciu, kontrolu a alarm živnostenských a priemyselných
zariadení.

Obrázok 943: Na reguláciu zariadenia sa uvažuje združený regulátor Danfoss, Typ
AKC25H5.
Obsahuje tieto funkcie:
reguláciu neutrálnej zóny sacieho tlaku a kondenzačného tlaku, posunutie menovitej
hodnoty sacieho tlaku, časové oneskorenie pri zapnutí a vypnutí, počítač prevádzkových
hodín, kontrolu tlakov a teplôt, dátovú komunikáciu, premenlivú reguláciu otáčok
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kompresora, alebo kondenzátora, reguláciu sacieho tlaku, podľa tlaku v priestore, resp.
kondenzačného tlaku, reguláciu sacieho tlaku, podľa priestoru, resp. kondenzačného tlaku,
podľa teploty okolia, obmedzenie špičkového zaťaženia, nočné zvýšenie sacieho tlaku
pomocou vnútorných hodín.
Vo vysokotlakovom potrubí zberača je inštalovaný prevádzač, typ AKS a v sacom zbernom
potrubí nízkotlakový NT prevádzač, typ AKS.
Regulácia motorov ventilátorov je bezstupňová pomocou meniča frekvencie – výrobok
Danfoss, typ VLT6022 so sínusovým filtrom. Zvýšenie sacieho tlaku pomocou teploty
miestnosti, ako aj zosúladenie kondenzačného tlaku v závislosti na teplote okolia sa iniciuje
vždy filtrom Pt 1000, Typ AKS21. Okrem toho sú napojené dve čidlá AKS21 k saciemu
plynu, resp. na kontrolu vytlačovaného plynu. Dva alarmové moduly AKC 22H, vždy dva na
každý kompresor (nadprúd, úplná ochrana) sú taktiež k dispozícii.
Snímač meracích dát AKL 111 A ponúka možnosť registrovať 8 ďalších teplôt na rôznych
miestach v chladiacom zariadení a v spojitosti s počítadlom kWh stanoviť spotrebu.
ADAP – kool pozostáva, ako je známe z predchádzajúcich kapitol, z týchto komponentov:
- elektronické regulátory typ AKC
- impulzová šírková modulácia expanzného ventilu AKV
- teplotné čidlo Pt = 1000, typ AKS11 a AKS21
- menič tlaku, typ AKS 32
- snímač meracích dát, typ AKL
- gateway, typ AKA
- sada programov, typ AKM.
8.17.6.2 Regulačné okruhy a regulátory
Miesta odberu chladu, v danom prípade tri hlboko mraziace priestory, sú rozdelené do 4
regulačných okruhov, pozrite obr. 942, /L8/:
Regulačný okruh 1: Výparníky 8 a 9 v tzv. predchladzovacom priestore
Regulačný okruh 2: Výparníky 1,2 a 3 v nízkoteplotnom skladovacom priestore
Regulačný okruh 3: Výparníky 4,5 a 6 v nízkoteplotnom skladovacom priestore
Regulačný okruh 4: Výparník 7 v prípravnom priestore.
Príklad 92
Regulačný okruh 2, pozrite obr.933, sa rozmrazuje horúcim plynom, ale v danom
porovnávacom okamihu sú
regulačné okruhy 1, 4 a 3
A
A
zapojené
na
chladiacu
prevádzku!
B

B

C

AKC 114

AKC 115

AKC 116

Obrázok
944:
Regulácia
výparníkov
konvenčnými
expanznými ventilmi.
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Tu sa vyžaduje :
1 x AKC 114, 1 x AKC 115 a 2 x AKC 116, môžu potom regulovať jeden, dva alebo tri
výparníky. Majú funkciu „odmrazovanie plynom“ a alternatívne ku funkcii expanzného
ventilu „expanzný ventil AKV“ ešte pomocou konvenčného ventilu „TEV funkcia
expanzného ventilu“, pozrite obr.944.
Na jeden AKC 114 sa pripojí 1 expanzný ventil, na jeden AKC 115 sú pripojené 2 exp.
ventily, na jeden AKC 116 sa pripájajú 3 expanzné ventily /L8/.
Elektronická vstrekovacia funkcia sa môže vypnúť. Môže sa vykonať potom
termostatickým expanzným ventilom, napr. typ TE. Pri tomto použití sa musí pripojiť
magnetický ventil na výstup regulátora AKV. Potom riadi funkciu termostatu magnetický
ventil ON/OFF, čím sa udržuje požadovaná teplota média, pozrite obr. 945, /L8/.
Obrázok 945 (vpravo): TEV funkcia, podľa
firmy Danfoss (nie séria A).

TEV

8.17.6.3 Snímače, typ AKS 11
Umiestnenie snímačov, typ AKS11 na
každý výparník pri použití regulátorov AKC 114, 115 a 116.
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Obrázok 946 (na strane 844, dole): Uvedený počet snímačov na použitie expanzných
ventilov, typ AKV, so šírkovou moduláciou impulzov. Použitím AKV sa zjednodušuje
funkcia oproti konvenčným ventilom TEV.
Niekoľko dôležitých poznámok:
 ak sa použijú AKV ventily, montuje sa 5 snímačov (čidiel)
 v prípade použitia ventilu AKV v kvapalinovom potrubí sa nepoužije magnetický
ventil, /L8/
 aby sa zamedzila tvorba flash –
Tlak (kPa)
gas je treba zhotoviť na
kondenzátore dodatočne zo
strany vzduchu podchladzovací
AB - škrtenie, expanzia chladiva
okruh tak, aby sa zabezpečilo
podchladenie asi o 5K. Ak už
má
chladiace
zariadenie
podchladzovanie
chladiva,
BC-merný chladiaci výkon kompresora
potom toto opatrenie nie je
potrebné.
Obrázok 947 (vpravo): Znázornenie
Merná entalpia (kJ/kg)
v diagrame log p – h. Pri škrtení
kvapalného chladiva z kondenzačného tlaku na vyparný tlak sa vytvára flash gas
(nevyužitá para chladiva), čím sa stráca možnosť dosiahnuť max. chladiaci výkon
chladiaceho zariadenia.
 kvapalinové potrubie je dimenzované na základe otváracích pomerov ventilu AKV
(otvorený: 100% prietok, uzatvorený: 0% prietok) podľa maximálneho výkonu
cez ventil. Aby sa zamedzilo tlakovým nárazom pri otváraní, resp. pri zatváraní
ventilu, musí byť maximálna rýchlosť v kvapalinovom potrubí medzi 0,5 m/s a ≤ 1,0
m/s. Celé potrubie je treba preskúšať na daný priemer!
8.17.6.4 PRENOS DÁT
Chladiace zariadenie s prenosom dát je usporiadané ako zariadenie s obsluhou PC
prevádzkovateľom pred miestom a diaľkovým prenosom dát na stavbu zariadenia
s možnosťou vonkajšieho zákroku v zariadení.
Sú potrebné k tomu tieto komponenty:
Na DANBUSS napojený modem – gateway, typ AKA 244, ako prepojenie (rozhranie)
medzi riadením zariadenia a PC. Na RS232 prepojení (rozhraní) je modem, typ LASAT
Web Set Go a vytvára telefonické spojenie ku stavbe. Disponuje softwérom, typ AKM
pomocou programu s prístupom ku všetkým funkciám do rôznych regulátorov.
Práve tak na DANBUSS je napojený PC – Gateway, typ AKA 241 pre prevádzkovateľa
zariadenia. Pomocou 9/9 pólového kábla PC sa vytvára spojenie ku notebooku
prevádzkovateľa.
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8.18 REGULÁCIA TEPLOTY SACIEHO TOKU CHLADIVA PRED VSUPOM DO
KOMPRESORA
8.18.1 Ochladzovanie sacieho plynu bypassovým plynom z výtlačného do sacieho
potrubia
Kvapalné chladivo vstupujúce do kompresora považujeme za havarijný stav. Riešenie
tohto problému je uvedený na obr.948.
Kvapalinové potrubie

Vstup sacieho potrubia

PARY CHLADIVA
vstup
výstup

otvor oleja cca φ=1mm
kvapalné chladivo sa
teraz môže vypariť

Výstup sacieho
potrubia

Obrázok 948 Odlučovač kvapalného chladiva
zaradený pred vstupom do kompresora. Klasické
zhotovenie odlučovača pre stredné chladiace výkony
(obr. vľavo), novšie zhotovenie odlučovač kvapaliny
pre stredné výkony (obr. vpravo).

Pri tomto spôsobe je potrebný dostrekovací ventil, aby
sa mohol schladiť prehriaty by-passový horúci plyn pred vstupom do kompresora, aby sa
udržal tlak v predpísaných medziach, pozrite obr.949.
Ventil by-passu reaguje na zmenu sacieho tlaku.
Výstupné by-passové potrubie a dostrekovací ventil zaspájkované do T – kusu, aby sa
tak vzájomne premiešalo chladivo prichádzajúce z dvoch tokov a vytvorilo turbulenciu. Za
tým účelom je vtokové rameno T kusu vytvarované do 45° uhla a pod týmto uhlom ústi do
sacieho potrubia.
MVhp

Obrázok 949:
Zmes
plynu
z výtlaku
kompresora
a kvapaliny ústia do sacieho
potrubia. Je to systém firmy Alco.
Legenda: MVhp – magnetický
ventil horúceho plynu, TEV –
vstrekovací (škrtiaci) ventil, MVk –
magnetický
ventil
kvapalného

MV

TEV
Dostrekovací ventil
DV

A

Magnet. kvapal.ventil

MVk

By-pass ventil
horúceho plynu
typ CPHE3
až 6
By-pass.
CPHE

ventil CPFE3-6

K
B
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chladiva od kondenzátora, CPHE 3 až 6 – by-passový regulátor horúceho plynu, A –
poloha zmiešaného toku, B – poloha snímača expanzného ventilu TEV
Magnetický ventil (obr. 949) sa tam musí nainštalovať za každých okolností,
pretože v dobe státia chladiaceho zariadenia sa zohreje čidlo vstrekovacieho ventilu, ktorý
v dôsledku toho otvára. Magnetický ventil zamedzí vstrekovanie kvapalného chladiva do
sacieho potrubia, čím sa zamedzí poškodenie kompresora.
8.18.2 Alternatívne zapojenie pary chladiva (ku kapitole 8.18.1) z výtlaku do sania

Vzduchom
Vzduchom
chladený kondenzátor
chladený

K

Chladiace zariadenie
Dostrekovací
ventil

Výparník
Výparník

Obrázok 950: Schematické znázornenie regulácie sacej teploty chladiva chladiaceho
zariadenia pred vstupom do kompresora (obtokom horúceho plynu z výtlačnej do sacej
strany kompresora). Schéma je podľa zapojenia firmy Reisner. Legenda: TRV – ventil
s membránovým ovládaním a s udržiavaním konštantného sacieho tlaku, UV – ručný
uzatvárajúci ventil, MV – magnetický ventil, P – priezorník, FD – filter – dehydrátor, SV –
spätný ventil, PSA+ - pretlakový spínač alarmu, PSA- - podtlakový spínač alarmu, PDSA –
diferenciálny tlakový spínač alarmu, S – spätný ventil, K – kompresor, TH – tlmič hluku.
Ak klesne sací tlak v dôsledku zaťaženia chladiaceho zariadenia, otvára ventil
konštantného tlaku a začne prúdiť horúci plyn do sacieho potrubia pred vstupom
nasávaného chladiva do pracovných ventilov, čím sa zabráni vstupu kvapalného chladiva do
kompresora.
8.18.3 Ochladzovanie kompresora chladnými parami chladiva zo zásobníku chladiva
Na obrázku 940 je výkonový regulátor toku chladných pár chladiva medzi zásobníkom
chladiva kvapaliny a sacím potrubím.
Táto para chladiva zodpovedá kondenzačnej teplote, takže môže ohriať paru a kvapalinu
vychádzajúcu z výparníka.
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Pri bezchlórových chladivách (napr. R404A, R404C, R507, atď.) sú teploty konca
stlačenia kompresoru t2, v porovnaní s chladivami FCKW, podstatne nižšie.
V dôsledku toho odmrazovanie parami zo zásobníka chladiva sa taktiež menej
používa.
Použitie nachádza pri regulácii teploty pary na vstupe do kompresora (pozrite obr.951),
aby sa zabránilo škodám pri vstupe kvapalného chladiva do kompresora.
Kon
K

TEV

V

Z
R

Obrázok 951: By-pass chladných pár chladiva zo zásobníku chladiva riadený
regulátorom pár chladiva R a sú dopravované na saciu stranu pred vstupom do
kompresora. Legenda: TEV – termostatický expanzný ventil, V – výparník, K –
kompresor, Kon – kondenzátor, Z – zásobník chladiva

8.19 KAPILÁRNA RÚRKA – ŠKRTIACI ORGÁN
Ing. Marián Blaha, CSc., Dr. Tibor Blaha, Ing. Peter Blaha
Kapilárna rúrka znižuje tlak kvapalného chladiva z kondenzátora pk na výparný tlak p0 .
Tento proces sa označuje škrtenie, resp. expanzia.
Schéma označenia pojmov je na obr. 952, 953.
Obrázok 952 (vľavo): Vplyv obsahu pár
lgp [bar]
lg p [kJ/kg]

t0

t4

K

K

pk

p0
x

h [kJ/kg]

h
h[kJ/kg]

škrtením x na výstupe škrtiaceho orgánu
Obrázok 953 (vpravo): Obrázok 953 (vpravo): Regulácia škrtením v Molliérovom
diagrame lg p – h.
Legenda:
pk - kondenzačný tlak
/bar/
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p0 - výparný tlak
/bar/
t0 - výparná teplota
/°C/
t4 - dochladzovacia teplota
/°C/
h - priebeh konštantnej entalpie
x - množstvo absolútnej vlhkosti pripadajúce na 1kg suchého vzduchu
K - kritický bod daného chladiva
Pri expanzii kvapalného chladiva z kondenzačného tlaku pk na vyparovací tlak p0 je
výparná teplota pod teplotou miesta odberu tlaku. Pri poklese tlaku z pk na p0vzniká škrtiaca
para, tzv. flash gas, obr.947 a obr.952,953 a 954.

lg p[bar]

entalpia h [kJ/kg]

Obrázok 954: Chladiaci obeh v zidealizovanom Mollierovom diagrame lg p –h
s vyznačením tlakových strát v sacom a výtlačnom potrubí. Vznik plynného chladiva
obmedzené čiarkovanou horizontálnu čiarou 5´-5´, izoentalpiou 4-5 a krivkou medznej
sýtej kvapaliny 3 - 5´ sa taktiež označuje v chlad. literatúre pojmom „flash – gas“. Preto sa
dosiahne nižší ako 100% merný chladiaci výkon. Toto sa snažíme čo najviac odstrániť
podchladením kvapalného chladiva v oblasti diagramu 4-3, pokiaľ nám to dovolia technické
možnosti chladiaceho okruhu a cena za médium (vzduch, voda), ktoré slúži na podchladenie
chladiva.
V diagrame na obr.952, sú dva chladiace obehy. V chladiacom obehu s vyššou
kondenzačnou teplotou je väčší tlakový pomer π = pk /p0 , tým sa zväčšuje objem pár x
vystupujúcej zo škrtiaceho orgánu, hovoríme o väčšom podiele škrtiacej pary, resp väčších
stratách škrtením, pozrite obr. 952 a 953.
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Pri zoškrtení v škrtiacom orgáne (ventil, kapilárna rúrka) klesá teplota chladiva
v dôsledku toho, že sa vyparila časť chladiva. Pri škrtiacom procese sa koná vnútorný
prenos tepla.
Obrázok 955 (vpravo): Závislosť tlaku na dĺžke
kapilárnej rúrky. Ak do kapilárnej rúrky vstupuje
podchladené chladivo, vzniká pri vtoku malý pokles
tlaku 0-1. Až do bodu 1 tlak chladiva klesá, ale
chladivo je stále v kvapalnom stave. V bode 2 sa
začína tvoriť para chladiva a ďalej už pokles tlaku nie
je lineárny a ku koncu kapiláry pokles tlaku je
rýchlejší. V tejto časti kapiláry prúdi zmes kvapaliny
a pary. Zmes opúšťa kapiláru za stavu 3, pri kritickej
rýchlosti, alebo menšej. Ak je táto rýchlosť kritická,
dôjde ku poslednej časti expanzie mimo kapiláry, ako
zodpovedá bodu 4.
Dĺžka, v nútorný priemer, vnútorná drsnosť kapiláry a náplň chladiva
Dĺžka kapiláry
S rastúcou dĺžkou kapilárnej škrtiacej rúrky sa zvyšuje odpor prúdeniu chladiva a tým aj
škrtiaci účinok a preto sa dostáva menej chladiva do výparníka. V dôsledku toho vo
výparníku je nízky výparný tlak p0 a na výstupe z výparníka stúpa prehriatie. Preto
chladenie motora sacími parami (napr. hermetického, alebo polohermetického kompresora)
sa zhoršuje, to znamená, že stúpa teplota vinutia motora.
Pri extrémnom nedoplnení výparníka sa na začiatku výparníka vytvára tvrdý a pevný
ľad.
Priemer kapiláry
Čím je väčší priemer, zmenšuje sa odpor kapiláry – je menšie škrtenie a nastrekuje sa
viac chladiva. Dosahuje sa vyšší výparný tlak p0 a prehriatie na výstupe z výparníka je
menšie. Rovnaký účinok sa dosiahne pri malej kapiláre. Vyššia vnútorná drsnosť kapiláry
zväčšuje odpor kapiláry a spôsobuje vyššie škrtenie prietoku chladiva.
Náplň chladiva
Nadmerná náplň chladiva spôsobuje spätným brzdením kvapalného chladiva
v kondenzátore, nárast kondenzačného tlaku pk. Tým rastie tlakový rozdiel v škrtiacom
orgáne a začne vstrekovať viac chladiva, v dôsledku čoho stúpa vyparovací tlak p0 a tým aj
teplota ochladzovaného priestoru. Prehriatie na výstupe z výparníka Δt0h sa zmenšuje, alebo
sa už nedosiahne.
S rastúcim kondenzačným tlakom pk sa zvyšuje rozbehový prúd, v dôsledku čoho môže,
pri nevyrovnaných tlakoch, vstúpiť do činnosti ochrana motora kompresora.
Akú funkciu má kotlík, resp. „sací dóm“ pri výparníkoch malých chladiacich
zariadeniach s kapilárnou rúrkou?
Po vyrovnaní tlakov v chladiacom zariadeniach s kapilárnou rúrkou a po vypnutí
kompresora sa všetko kvapalné chladivo natlačí do výparníka pk > p0.
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Kotlík, to zn. sací dóm, ako odlučovač kvapalného chladiva, zamedzuje nasatie
kvapalného chladiva počas rozbehu, čím chráni kompresor pred poškodením pracovných
ventilov.
Vplyv činnosti kapilárnej rúrky v dobe státia na rozbehový moment pohonného
motora kompresora
Pri chladiacom zariadení s kapilárnou rúrkou sa v dobe státia kompresora uskutočňuje
vyrovnávanie tlakov medzi kondenzačnou a vyparovacou stranou. V dobe státia musí dôjsť
ku vyrovnaniu tlakov, aby nenastalo vypínanie kompresora ochranou elektromotora.
Kapilárna rúrka kladie vnútorný odpor pretekajúcemu chladivu svojím vnútorným
priemerom, dĺžkou a drsnosťou vnútorného priemeru po celej dĺžke kapilárnej rúrky.
Z hľadiska doby vyrovnania tlakov je najvýhodnejším riešením veľký vnútorný
priemer kapiláry a zodpovedajúcej dĺžky. V takomto prípade, keď je doba vyrovnania
tlakov malá, len sa zníži pravdepodobnosť upchatia kapilárnej rúrky nečistotami.
Prehľad o dobe vyrovnania tlakov
Kapilárna rúrka, mm
0,66x3350 0,66 x 3350
Náplň chladiva, g
180
130
3
Objem kondenzátora, cm
206
206
Doba vyrovnania tlakov, min
10
8,5
Doba státia, min
6
5,5

0,66 x 2440
130
206
6,5
6,5

0,66 x 2440
80
95
3,5
6

Ako je dôležité správne sa rozhodnúť pri voľbe parametrov, ktoré ovplyvňujú dobu
vyrovnania tlakov v chladiacom systéme chladničky, uvádza firma Danfoss na príklade,
ktorý je uvedený vyššie. Na chladničke s príliš dlhou dobou vyrovnania tlakov 10 minút
došlo ku zníženiu na 8,5 minúty znížením náplne chladiva zo 180 g na 130 g, kratšou
kapilárou došlo ku ďalšiemu zníženiu tlakov na 6,5 minúty a nakoniec znížením objemu
kondenzátora nastalo významné zníženie náplne chladiva a v tejto súvislosti i zníženie doby
vyrovnania tlakov na 3,5 minúty.
Doba vyrovnania tlakov a záberový moment motora kompresora
Pri hermetických chladivových kompresoroch pre chladničky do domácností sa používa
motor kompresora s nízkym záberovým momentom.
Ak spomínaný motor pri zopnutí ochrany, alebo termostatu medzi výtlačnou a sacou
stranou má tlakový rozdiel (to znamená medzi tlakom v kondenzátore a tlakom vo
výparníku), potom nízko dimenzovaný záberový moment elektromotora nestačí na
prekonanie sily na piest, sily magnetického ťahu statora elektromotora a trecích síl. Pritom
rastie prúd a kompresor vypína na krátku dobu ochrana. Pri ďalšom zapnutí ochrany, keď už
došlo k vyrovnaniu tlakov, nastane rozbeh kompresora.
Ak je však časté vypínanie a zapínanie ochrany až po nabehnutie kompresora na cyklus
chodu, môže sa poškodiť kompresor.
Doba vyrovnania tlakov
Doba vyrovnania tlakov závisí od týchto faktorov:
 množstva náplne chladiva
 objemu výparníka
 objemu kondenzátora
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 filter – dehydrátora
 kapilárnej rúrky.
Spravidla doba vyrovnania tlakov chladničiek a mrazničiek a mraziacich truhlíc je 3 až
10 minút.
Doba vyrovnania tlakov a doba státia
Doba vyrovnania tlakov musí byť menšia, ako doba státia.
Na druhej strane doba státia má limitujúcu hodnotu – nemôže byť ľubovoľne veľká. Je
to preto, aby sa neovplyvnili teploty skladovaných potravín v chladiacom zariadení a aby sa
nepoškodila ich kvalita.
Vyrovnanie tlakov sa musí uskutočniť skôr, ako sa opäť kompresor rozbehne.
Na opätovné uvedenie kompresora do činnosti má vplyv:
 diferencia termostatu
 miesto na uloženie čidla termostatu
 tepelný spád.
Diferencia termostatu
Našou snahou je voliť väčšiu diferenciu termostatu.
Voľba malej diferencie termostatu môže priniesť tieto komplikácie:
V priebehu malej doby nedôjde ku vyrovnaniu tlakov kondenzátora a výparníka a pri
zopnutí kompresora sa kompresor nerozbehne – veľkosť odporu od tlaku plynu na piest je
väčšia ako rozbehový moment elektromotora kompresora.
Preto pri malej diferencii termostatu sa môže oddialiť okamih zopnutia kompresora
použitím vložky z umelej hmoty medzi čidlom termostatu a výparníkom. Týmto účinným
opatrením sa oneskoruje prenosový tepelný signál z výparníka na čidlo termostatu. Vložka,
podľa potreby je spravidla odstupňovaná v hrúbke od 1 do 2 mm (podľa firmy Danfoss).
Toto riešenie pôsobí zdanlivo ako zväčšená diferencia.
Tabuľka 88 Hodnoty prietoku kapilárnych rúrok a dávky chladiva v chladiacich
zariadeniach n.p. Calex
Výrobok
C – 175 R/6709
C – 225 R/6823
C – 275 R/6824
C – 175.1/6710
C – 225.1/6828
C – 275.1/6829
C – 275 RS/6826
C – 210 SL/6827
C – 250 S/6845
M – 4 – 50 R/6012
M – 50.5/6015
M – 0 – 70/6013
M – 70.1/6014
M – 0 – 130/6030
M – 130.1/6031
M – 180.0/6038
M – 85.0/6016

Prietok (l / min)
1,9
1,9
1,9
1,7
1,9
1,9
2,8
1,6
2,3
1,1
1,1
1,3
1,3
1,9
1,9
1,9
0,9

Kapilára φ x l (mm)
1,9 x 2800
1,9 x 2800
1,9 x 2800
1,9 x 3200
1,9 x 2800
1,9 x 2800
1,9 x 2900

1,9 x 3500
1,9 x 3500
1,9 x 3500
1,9 x 3500
1,9 x 2800
1,9 x 2800
1,9 x 2800
1,9 x 4000

Dávka chladiva (g)
80
115
115
80
115
115
130
120
185
130
110
170
140
140
140
140
130
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C – 180 A/6712
C – 280 A/6835
CM – 350/6844

1,9
1,9
Chladnička = 1,9
Mraznička = 1,3

1,9 x 6712
1,9 x 2800
1,9 x 2800
1,9 x 3500

85
120
110
110

CM – 310 R/6843

Chladnička = 1,9
Mraznička = 1,9
M = 1,3
CH = 1,9
1,9
2,2

1,9 x 2800
1,9 x 2800
1,9 x 3500
1,9 x 2800
1,9 x 2800
1,9 x 2450

85
140
140
120
200
200
430
380

MK -200/6045
TM – 0 – 120/6020
TM – 120.2/6022
TM – 250.0/6050
TM – 250.1/60/51

Kapilárne rúrky v podniku Calex a výhody oproti expanzným ventilom
Kapilárne rúrky sa dovážali od americkej firmy Kenmore a používali do chladiacich
okruhov na riadenie prietoku chladiva.

Obrázok 956 (vľavo): Malé chladiace jednotky pre chladničky do domácnosti majú
obvykle výmenník tepla medzi sacou a kapilárnou rúrkou. Týmto riešením za zlepšia
pomery prietoku chladiva v kapiláre. Kompresor má dvojpólový motor.
Obrázok 957 (vpravo): Chladiaca jednotka Calex. Výmenník tepla je zaizolovaný
gumenou rúrkou proti strate tepla. Kompresor má štvorpólový motor.
Obrázok 958a, b (vľavo) : Kapilára pricínovaná na saciu rúrku.
Toto riešenie je veľmi pracné a najdrahšie z troch uvedených
riešení. Je zobrazené aj spolu so sacou rúrkou (tvoria výmenník
tepla).
Obrázok 958c (vľavo hore):Najvýhodnejšie riešenie je prechod
kapiláry zvnútra sacou rúrkou, kedy sa dosahuje aj najúčinnejší
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výmenník tepla. Toto riešenie sa v súčasnosti najviac vo svete používa.
Kvapalné chladivo je teplé, ale vzhľadom na maximálny chladiaci výkon je
potrebné, aby bolo studené:
 preto sa ochladzuje parami chladiva prechodom cez saciu rúrku, ktoré sú nasávané
kompresorom z výparníka. Táto situácia je nakreslená na obr.959.
 spôsoby utvorenia výmenníka sú znázornené na obr. 958, kde sú uvedené tri
varianty. Prvá z nich je uvedená v chladničkách stredného a veľkého výkonu –
kapilára je prispájkovaná pozdĺž sacej rúrky. Dĺžka spájkovaného spoja bola až 1,5
m.
 v prípade obr.958b je kapilárna rúrka navinutá na saciu rúrku. Používa sa vtedy, keď
chladničky majú malú výšku, t.j. keď dĺžka sacej rúrky chladiacej jednotky je malá.
Je to pomer plôch oproti prípadu 958a
 tretí prípad, keď kapilárna rúrka je vsunutá so sacej rúrky, je najjednoduchší.
V podniku Calex bol tento spôsob vynájdený už začiatkoch výroby chladničiek.
Chybou bolo, že sa tento spôsob nepatentoval a tento spôsob začali používať
niektoré zahraničné firmy. Kapilárna rúrka pri tomto spôsobe je chránená proti
sálavému teplu a teplu konvekciou z okolia.
Obrázok
959
(vpravo):Kapilára
pricínovaná na kapilárnu rúrku.
Legenda: tk – teplota kvapalného
chladiva vstupujúceho do kapiláry
z kondenzátora, tk2 – teplota chladiva
vstupujúceho do výparníka, t1 – teplota
pár chladiva vstupujúceho do sacej
rúrky, t2 – teplota pár chladiva na
výstupe z výparníka. Kapilára a sacia
rúrka tvoria výmenník, čím sa zvýši
ekonomickosť
a hospodárnosť
chladiaceho okruhu.
Návrh kapilárnej rúrky
Výpočtový návrh kapilárnej rúrky je veľmi zložitý.
Boli sme svedkami rôznych pokusov výpočtu, modelovanie sa robilo pomocou
počítača. Po dlhej dobe môžeme konštatovať, že neexistuje uspokojivá výpočtová metóda
návrhu kapilárnej škrtiacej rúrky. Výsledky výpočtových postupov prietokového odporu,
uverejnených niekoľkými autormi sa od seba veľmi značne líšia. Na prietokový odpor
kapilárnej škrtiacej rúrky má veľký vplyv drsnosť vnútorného povrchu ako aj koncentrácia
oleja v chladive. Stále však v praxi pretrváva návrh vhodnej škrtiacej kapiláry pre chladiace
zariadenia na základe skúsenosti z praxe s následným overovaním pomocou skúšok
chladiaceho zariadenia pri rôznych prevádzkových podmienkach a zaťaženiach, ktorému je
chladiace zariadenie v prevádzke vystavené.
Ak je expanzná rúrka už navrhnutá a zapojená do chladiaceho okruhu, na rozdiel od
ostatných regulačných orgánov pre prietok chladiva cez chladiaci okruh, nie je možné
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meniť daný odpor kapilárnej rúrky (ani dĺžku, ani priemer, ani drsnosť vnútorného
povrchu).
Preto expanzná škrtiaca rúrka sa musí navrhnúť tak, aby vyhovela všetkým
prevádzkovým podmienkam, ktoré sa vyskytnú pri normálnom používaní!!!
Ak má expanzná kapilára spoľahlivo pracovať, musia byť veľkosti vnútorného
objemu kondenzátora v určitom pomere. Ďalej sa expanzná rúrka volí v závislosti na
množstve chladiva, ktoré má cirkulovať chladiacim okruhom, teda podľa chladiaceho
výkonu kompresora a teplotného rozsahu podľa použitia (v závislosti na tom, či sa
jedná o klimatizačný, chladiaci, alebo mraziaci rozsah vyparovacích teplôt). Teda
expanznú rúrku určuje aj vyparovacia teplota.
Optimálny vnútorný priemer a dĺžka expanznej škrtiacej rúrky sa odhaduje podľa
skúseností a upresní sa niekedy až po dlhých pokusoch. Prietokové množstvo chladiva
závisí od vnútorného odporu kapilárnej rúrky a výsledný odpor závisí na dĺžke, priemere
a drsnosti vnútorného povrchu kapiláry.
Zvýšená drsnosť vnútorného povrchu kapilárnej rúrky spomaľuje rýchlosť vyrovnania tlaku
v systéme chladiacej jednotky.
Z uvedených dôvodov sa všetky kapilárne rúrky v sériovej výrobe malých
chladiacich zariadení skúšajú aj pri rôznych priemeroch a rôznych vnútorných
drsnostiach konštantným tlakom dusíka, alebo suchým vzduchom, napr. tlakom 0,1 MPa
a týmto spôsobom sa navrhne potrebná dĺžka.
Skúšky kapilár sú uvedené na obr. 964, 965,966.
V podniku Calex sa používala kapilárna rúrka do chladiaceho výkonu asi 2,5 kW (pre
okenný klimatizátor OK – 2000), ale v 90. rokoch minulého storočia sa tento výkon vo
svete zvýšil a posunul na veľkosť 6 kW, vďaka širokej palete malých klimatizačných
zariadení na svetovom trhu..
Expanznou škrtiacou kapilárnou rúrkou sa označujú rúrky s vnútorným
priemerom od 0,5 do 2,3 mm a s dĺžkou do 6000 mm. Americký autor Stokker uvádza, že
za škrtiacu kapiláru považujú v okrajových prípadoch v USA až do vnútorného priemeru 6
mm.
Na inom mieste v literatúre sa udáva, že pomer medzi vnútorným priemerom
a dĺžkou má byť aspoň 1: 4000 až 1: 5000.
Kapiláru možno dodať zvinutú, alebo rovnú.
Škrtiaca expanzná kapilárna rúrka je jednoduchá a lacná.
Umožňuje v kondenzátore a vo výparníku vyrovnanie tlakov.
Vyrovnanie tlakov potom umožní rozbeh kompresora.
Táto skutočnosť dovoľuje použiť elektromotor kompresora s menším záberovým
momentom. Uvedenými opatreniami dosahujú malé chladiace zariadenia vysokú
životnosť.
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Vyššie sme uviedli, že kapilárna škrtiaca rúrka najčastejšie utvára so sacou rúrkou
výmenník tepla. V dôsledku toho sa bod 2 , obr.955,sa presúva až ku koncu kapilárnej rúrky
a vyžaduje to i úsek 2-3.

Obrázok 960 (vľavo): Veľkosť vyrovnávajúceho tlaku v malom chladiacom zariadení
určuje veľkosť napätia potrebného pre spoľahlivý rozbeh v závislosti na
percentuálnom podiele menovitého napätia. Pri pôvodnom jednofázovom sieťovom
napätí 220 V bolo minimálne napätie, pri ktorom sa museli kompresory rozbehnúť 187 V.
Kompresory Calex sa spoľahlivo rozbiehali už pri 160V.
Obrázok 961 (vpravo): Veľkosť dávky chladiva R12 v chladiacom okruhu v závislosti
na objeme výparníka
Štandardné rozmery vnútorného priemeru rúrok firmy Kenmore (dodávateľa Calexu)
boli:
0,026“ , 0,031“ ,
0,036“ ,
0,042“ ,
0,049, ale firma mohla dodať aj
niekoľko iných alternatív.
Pri chladničkách pre domácnosť sa kapilárne rúrky používajú s výparníkom s cieľom
jeho optimálneho využitia, čo sa dosahuje tzv. doskovými výparníkmi a kresbou kanálov
výparníka tak, aby na vstupe a na výstupe výparníka bola tá istá teplota.
Čím je náplň chladiva v okruhu menšia, tým je menšia doba, potrebná na vyrovnanie
tlaku v dobe státia kompresora. Avšak vnútorný objem nie je možné ľubovoľne znižovať.
Všetky spoje sa dosahujú zváraním – sú hermetické. Obidva konce škrtiacej kapilárnej
rúrky sú skosené zvnútra a zvonku, čím sa dosiahne hladké koncové uloženie bez ostrín
a znižujú sa na minimum účinky koncového prúdu chladiva.
Opatrenia pri spájkovaní kapilárnej rúrky:
1. tavivo a spájka sa nesmú dostať dovnútra kapilárnej rúrky, pretože by sa mohol
ovplyvniť prietok, a hlavne by sa mohla upchať kapilára
2. kapilára sa nesmie prehriať. Naopak, musí sa rovnomerne zohriať pripojovací
nástavec.
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Zloženie:
Kapilárne rúrky sa vyrábajú z dezoxidovanej fosforovej medi s obsahom medi až 99,9%
a s obsahom fosforu 0,15 až 0,04% (špecifikácia firmy Kenmore).
Tolerancie:
 vonkajší priemer: priemerná tolerancia vonkajšieho priemeru bola odsúhlasená na
hodnotu ± 0,002 palca
 vnútorný priemer: priemerná tolerancia vnútorného priemeru bola ± 0,001 palca.
Čistota:
Po vyčistení dohodnutým spôsobom cez vnútorný priemer, pri štandardnej zvyškovej
skúške nesmie mať zvyšok presahujúci 0,0002 gramu na štvorcovú stopu vnútorného
povrchu.
Skúška prúdom vzduchu:
Skúša sa každý kus. Skúša sa podľa vzájomnej dohody.
Výmenník tepla
Aby bol výmenník tepla účinný, kapilára musí byť prispájkovaná na nasávacie potrubie
minimálne na dĺžke 30“.
Jedna tretina zostávajúcej voľnej dĺžky kapilárnej rúrky musí byť voľne zvinutá
v priehradke agregátu (obr.955) a dve tretiny zvinuté v prístupnom uzavretom oddelení
v skriňovej izolácii.
Skúšky kapilár výrobcom rúrok Kenmore:
Kapilárne rúrky čistil výrobca kvalitným riedidlom, ktoré cez ne pretieklo.
Riedidlo sa potom odstránilo suchým vzduchom s tlakom 250 psi (1psi = 6900 Pa, resp.
1 psi = 1 libra na štvorcový palec = 1 lib/sq.in = 703 kp/m2).
Skúšky sa robili na vzorkách v laboratóriu.
Skúšky mali veľký význam pre zabezpečenie dodržania pevných noriem, aby zákazník
obdržal od dodávateľa kapilárnu rúrku najvyššej kvality.
Výrobca dodal pre zákazníka niektoré kapiláry s požadovanými prietokmi.
Vzorky bolo možné vyrobiť odrezávaním zadaných dlhých dĺžok skúšobnej rúrky dovtedy,
pokiaľ odberateľ nedosiahol požadovaný prietok. Tak sa dosiahli vzorkové prietoky
kapilárnych rúrok.
Tieto sa potom použili na stanovenie menovitého rozmeru vnútorného priemeru a dĺžky,
ktoré ďalej vyhovovali stanoveným požiadavkám.
Skúšala sa teda každá kapilárna rúrka u výrobcu kapilár a aj na strane podniku Calex.
Expanzná škrtiaca rúrka a expanzný ventil
Expanzná škrtiaca rúrka má oproti expanznému ventilu (automaticky, resp.
termostatický expanzný ventil) má nesporné výhody.
Bez možnosti použitia expanznej rúrky by boli domáce chladničky, mrazničky,
okenné klimatizátory a distribučné chladiace zariadenia drahšie, pretože v opačnom prípade
by sa musel použiť expanzný ventil v kombinácii so zásobníkom chladiva a teda väčšou
dávkou chladiva.
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V chladničkách, mrazničkách, atď., odstránením uzatváracích ventilov a zásobníka
chladiva sa znížila poruchovosť chladiacich zariadení a okrem toho sa znížila ich
hmotnosť.
Okrem toho v chladiacich zariadeniach s kapilárnou rúrkou je menšia dávka chladiva,
takže chladivo, v priebehu životnosti chladiaceho zariadenia, sa nedoplňuje, pretože ide
o chladiace zariadenia malého výkonu, ktoré je vybavené tesnými zváranými
a spájkovanými spojmi, chladiace zariadenie je hermetické. Toto hľadisko je veľmi
významné zvlášť v súčasnej dobe, keď sú veľmi v popredí ekologické požiadavky, smerom
na tesnosť chladiaceho systému.
Pri chladničkách a mrazničkách s kapilárnou rúrkou je teda hermetickosť chladiaceho
okruhu základnou požiadavkou nakoľko minimálne množstvo náplne chladiva je veľmi
malé (najmenšie množstvá chladiva v okruhu sú asi 100g) a úniky chladiva z okruhu by
mohli ohroziť správnu funkciu celého chladiaceho zariadenia.
Z toho dôvodu hermetickosť chladiaceho okruhu vo výrobných závodoch chladničiek
a mrazničiek sa starostlivo kontroluje.
Prevádzka so škrtiacimi expanznými kapilárnymi rúrkami
Ako sme už vyššie uviedli, z hľadiska prevádzky malých chladiacich okruhov so
škrtiacimi kapilárami je potrebná čistota okruhov (mechanické nečistoty a vlhkosť sa musí
udržať na požadovaných hodnotách).
Upchatie kapiláry nečistotami znamená vyradenie chladiaceho okruhu z prevádzky, čo
pre výrobný podnik znamená značnú ekonomickú stratu (ak zákazník reklamáciu uplatnil
v reklamačnej dobe), resp. strata dobrej povesti výrobcovi nie je ľahostajná.
Pri začiatku upchatia kapiláry, chladivo sa zo sacej strany odsáva kompresorom a bude
sa hromadiť v kondenzátore. Kondenzačný tlak pk sa v tomto prípade zvýši, ale sací tlak p1
kompresora poklesne a obeh chladiva sa prakticky zastaví, v dôsledku čoho môžeme
namerať pokles príkonu kompresora P.
Tento stav je havarijný, zvyšuje sa teplota vinutia tvin, teplota vytlačovaného chladiva
na výtlaku t2, v dôsledku čoho sa môže začať rozklad oleja a upchatie kapiláry môže dospieť
do medzného stavu prevádzky.
Pri vyššie uvedenom prevádzkovom stave chladiacej jednotky je nebezpečie
zhorenia elektromotora.
Kompresor sa niekedy nerozbehne a to
v závislosti na elektrickej sieti, ktorá môže mať
nižšie napätie (dodávky kompresorov Calex
VTS
VT
Tlak
v bývalej
Juhoslávii),
ako
je
kritické
podpätie (vtedy rozbehový prúd, rozbehový
moment a moment zvratu sú nízke), napr. môžu
byť nižšie ako je 180 V (ak je menovité napätie
230 V).
Obrázok 962 (vpravo hore): Cyklus tlakov
v chladiacom
zariadení
so
škrtiacou
kapilárnou rúrkou.

Čas
Vyp.

Beh

Vyp.

Beh

Vyp.

859

Legenda k obrázku ba str.858: Tlak (MPa), Čas (s), Vyp. – vypnuté – kľudový stav
jednotky, Beh – chod chladiacej jednotky, VTS – vysokotlaková strana, VT – vyrovnaný
tlak.
Prietok chladiva v kapiláre sa môže zmeniť aj tým, že v dôsledku chybnej montáže,
alebo pri nedostatočnej opatrnosti montéra sa kapilára môže opierať o horúci kompresor.
V dôsledku toho sa chladivo v kapiláre prehreje a zmení sa na paru a výsledkom je
pokles prietoku chladiva.
Tlak /MPa/

KONDENZÁTOR

VÝPARNÍK

DOBA STÁTIA

ČAS /s/

Obrázok 963 (vľavo): Závislosť
priebehu tlakov na výtlaku a na sacej
strane kompresora v závislosti na
čase. Na vodorovnú os je vynesený čas
v minútach, na zvislú os tlak
v chladiacom systéme v MPa. Čas
a priebehy tlakov sa menia prípad od
prípadu a závisia na konštrukcii
chladiaceho systému.

CHOD

Ak predpokladáme, že kompresor chladiaceho zariadenia sa zastavil v čase 0 min. (bod
a na obr. 963), môžeme pozorovať, že ihneď po zastavení nastáva pokles kondenzačného
tlaku a stúpanie výparného tlaku (do bodu a´).
Po určitom čase, ktorý závisí na konštrukcii chladiaceho systému (v danom prípade
podľa obr. 962, je to za 8 min.) sa tlaky v kondenzátore a vo výparníku (takmer) vyrovnajú.
V tomto úseku kompresor odsáva chladivo z plášťa kompresora (parná fáza + kvapalné
chladivo z oleja v plášti kompresora).
Ihneď po rozbehu príkon kompresora klesá a ustáli sa na určitej hodnote. Počas
znižovania tlaku vo výparníku sa znižuje vyparná teplota a teplota výparníka, naopak, rastie
kondenzačná teplota. Kondenzačná teplota sa podobne ustáli na konštantnej hodnote.
Snaha o vymeniteľnosť chladiacej jednotky a realita ekonomiky nevymeniteľnosti
Myšlienka vymeniteľnosti chladiacej jednotky bola hlavným dôvodom, prečo sa
vymeniteľné chladiace jednotky pre chladničky pre domácnosť tak dlho používali.
Technologické procesy ako sušenie, spájkovanie súčastí, vákuovanie, plnenie chladiacej
jednotky chladivom a olejom – to všetko znamená, že chladiace jednotky, zmontované a
vyrobené na jednej výrobnej linke priamo vo výrobnom závode, sa mohli čo
najdokonalejšie vyrobiť.
Ekonomické ukazovatele však spôsobili, že v 80. rokoch rokoch minulého storočia sa
vo svete, prakticky pri všetkých popredných výrobcov chladiacich jednotiek upustilo od
vkladania jednotiek, ako jeden montážny celok, do skrine chladiaceho zariadenia.
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Prešlo sa na spôsob, pri ktorom chladiaca jednotka, ako jeden montážny celok, sa
nedá demontovať zo skrine chladiaceho zariadenia bez toho, aby sa neporušila skriňa,
alebo že by sa nenarušila hermetickosť systému chladiacej jednotky.
Obvykle je totiž potrubie prívodu a odvodu chladiva výparníka (škrtiaca rúrka
a sacia rúrka) zapenené v izolácii chladiaceho zariadenia, alebo je zapenený celý
výparník. Je to hlavne vtedy, ak ide o výparník mraziaceho zariadenia.
Niektorí výrobcovia zapeňujú do izolácie skrine
dokonca aj kondenzátor chladiva!!!

pri chladiacich zariadeniach

Zapeňovanie súčastí chladiaceho zariadenia do izolácie skrine malého chladiaceho
zariadenia však, pri nezvládnutej technológii, môže spôsobiť veľké komplikácie
v prevádzke týchto chladiacich zariadení a veľmi sa tým môže znížiť ich životnosť.
Preto najčastejšie majú tieto malé chladiace zariadenia kondenzátor chladený vzduchom
uchytený na zadnej časti skrine, výparník, resp. výparníky chladničky sú väčšinou zapenené
a zapenené je aj potrubie spájajúce výparník.
Ak sa jedná o kombinované chladničky, vyskytujú sa riešenia, pri ktorých ich
výparník mraziaceho oddelenia je zhotovený v prevedení zapenenom, resp.
nezapenenom.
Pri takomto systéme sa pri výrobe chladiaceho zariadenia vyžaduje vyššia
technologická disciplína. Vákuovanie, plnenie olejom a chladivom sa robí až po
zvarení všetkých častí chladiaceho okruhu.
Takto vyrobený systém chladiaceho zariadenia je lacnejší, ako vymeniteľná chladiaca
jednotka, ktorú sme popisovali vyššie.
Vyžadujú sa také opatrenia zo strany výrobcu, aby sa neznížila životnosť chladiaceho
systému oproti hermetickej jednotke, vyrobenej klasickým spôsobom.
Vplyv zmesi chladivo – olej
Chladiace jednotky pre chladničky do domácnosti majú ako škrtiaci orgán kapilárnu
rúrku a preto je dávka chladiva v okruhu malá.
PRÍKLAD 93
Vezmime, ako príklad, chladničku Calex 200, v ktorej sa používala chladiaca jednotka
CHZ – 3 – 200. V chladiacej jednotke bol zabudovaný hermetický kompresor Calex, typ
KZA – 14 so štvorpólovým elektromotorom (otáčky kompresora n = 1420 /min.). Množstvo
oleja v kompresore bolo 0,9 dm3, množstvo chladiva v chladiacej jednotke 120 cm3. Teda
množstvo oleja bolo asi 7 krát vyššie, ako množstvo chladiva.
Použitím dvojpolových hermetických kompresorov (otáčky kompresora 2880 /min.) sa
znížili rozmery a hmotnosť kompresorov a obsah oleja znížil na 0,3 dm3.
V hermetických chladiacich jednotkách distribučného chladiaceho nábytku
a v autonómnych klimatizátoroch je hmotnosť chladiva rovná hmotnosti oleja, alebo
ho prevyšuje.
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V hermetických chladiacich jednotkách, pri ktorých je prietok chladiva riadený
kapilárnou škrtiacou expanznou rúrkou, je v dobe státia vyrovnaný tlak na nízkotlakovej
a vysokotlakovej strane a rovnaký tlak je prakticky vo všetkých častiach chladiacej
jednotky.
Značné množstvo chladiva je rozpustené v oleji a znížený tlak tohoto stavu, nie je
tlakom, ktorý zodpovedá teplote sýtosti chladiva pri teplote okolia. Chladivo, ktoré
neabsorboval olej, sa nachádza v parnej fáze.
Keď sa kompresor rozbehne, do valca sa nasáva chladivo, ktoré sa uvolňuje aj z oleja, kde
bolo rozpustené.
Pri behu kompresora koncentrácia chladiva v oleji je menšia, ale po zastavení kompresora,
s postupným vyrovnávaním sa tlakov neustále vzrastá až do určitej maximálnej hodnoty.
Klesanie a vzrast koncentrácie závisí od dĺžky cyklu, s akým chladiace zariadenia
pracuje.
Pritom je zvlášť dôležitý priemer kapiláry a vnútorná drsnosť plochy. Vinutie kapiláry
musí byť dostatočne dlhé, aby prietoku chladiva sa poskytlo malé obmedzenie, to znamená
aby nastal len malý pokles tlaku. Rýchlosť prietoku chladiva s olejom cez kapilárnu rúrku
musí byť dostatočne veľká, aby uniesla všetok olej, ktorý sa oddelí z chladiva počas
výparného procesu vo výparníku, aby sa olej mohol vrátiť do plášťa motorkompresora.
Rýchlosť plynu musí byť preto relatívne vysoká.
Rôzne chladiace jednotky, ak použijeme s rovnakým kompresorom na 230 V, 50 Hz,
potom skúškou môžeme zistiť, že chladiaca jednotka s vyrovnávacím tlakom 0,3 MPa
rozbieha napr. už pri 160 V, zatiaľ čo pri vyrovnávajúcom tlaku 0,6 MPa vyžaduje napätie
pre rozbeh až 180 V.
Z uvedených príčin je potrebné vyrovnaný tlak čo najviac znížiť.
Robí sa to dvomi spôsobmi:
 znížením náplne chladiva a
 čo najväčšou náplňou oleja v kompresoroch.
Náplň oleja je limitovaná, ale náplň chladiva je možno meniť v určitom rozsahu.
Z uvedeného je zrejmé, že sa vyžaduje čo najdlhšia doba státia, čo sa môže
zabezpečiť termostatom s veľkou diferenciou, alebo kompresorom veľkého výkonu, kedy
doba státia je relatívne ku dobe chodu jednotky menšia.
Expanzná škrtiaca rúrka sa vkladá do chladiaceho okruhu medzi kondenzátorom
a výparníkom. Do expanznej rúrky vstupuje kvapalné chladivo.
Rozmery expanznej rúrky sú navrhnuté pre určitý kompresor, kondenzátor,
výparník a určitú dávku chladiva. Taktiež optimálna dĺžka a priemer škrtiacej rúrky
je len pri takej kondenzačnej a výparnej teplote, pri ktorých chladiaca jednotka
pracuje najefektívnejšie.
Úlohu hrá aj stočenie na určitý priemer a počet závitov kapiláry a dôležitú úlohu
zohráva tepelný výmenník kapiláry so sacou rúrkou kompresora, atď.
Pri zmenách kondenzačnej a výparnej teploty sa bude znižovať efektívnosť chladiacej
jednotky. Je tomu tak preto, lebo s uvedenými zmenami teplôt tk a t0 nastáva zmena
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chladiaceho výkonu kompresora a pritom sa zmení aj prietok chladiva cez expanznú
rúrku.
Ak sa zvýši teplota okolia, zvýši sa aj kondenzačná teplota, zníži sa chladiaci výkon
kompresora, ale zvýši sa prietok cez kapilárnu rúrku.
Pretože sa znížil výkon kompresora, kompresor bude odsávať menej chladiva, chladivo
sa bude hromadiť vo výparníku.
Ďalej nastáva, pri vysokej kondenzačnej teplote, nedostatočná kondenzácia, a
s kvapalným chladivom do expanznej rúrky vstupujú aj bubliny pary chladiva.
To spôsobuje vo výparníku stúpnutie tlaku, v dôsledku čoho sa zvýši aj príkon kompresora.
Prítomnosť bubliniek v kapiláre a výparníku spôsobí, že sa tlak kvapalného chladiva
spomalí, čím dôjde ku zníženiu prietoku chladiva cez expanznú rúrku.
Skúšky prietoku škrtiacej kapilárnej rúrky
Kapilárna rúrka, ktorá sa skúša prietokom vzduchu, všetky rúrky, to znamená 100%
všetkých kapilár, sa vo výrobe merajú týmto spôsobom. Meranie sa robí na úkor jej dĺžky.
Zo skúsenosti sa zistilo, že zmenou dĺžky o 10% sa mení prietok kapiláry o 6%.
Pri príliš dlhej kapiláre (nedostatočný prietok), práca chladiacej jednotky bude
analogická, ako v prípade podmienok pri nízkej teploty okolitého vzduchu.
Pri krátkej kapiláre (kapilára má veľký prietok) práca chladiacej jednotky bude
zodpovedať práci v podmienkach vyššej teploty okolitého vzduchu.
Kontrola kapilárnych rúrok na prietok so vzduchom dvoma spôsobmi:
1. pomocou prietokomeru
2. pomocou manometra.
Pri prvom spôsobe, pozrite obr. 964, do kapiláry vstupuje suchý vzduch, alebo suchý
dusík pri konštantnom tlaku. Prietok vzduchu sa meria rotametrom, alebo inými
adekvátnymi prístrojmi.
Pri druhom spôsobe, pozrite obr.965, suchý vzduch, alebo suchý dusík, postupuje pri
konštantnom tlaku cez redukčný ventil, na jeho výstupe sa pripojí skúšaná kapilára. Medzi
kapilárou a redukčným ventilom je druhý manometer. Pri malom prietoku kapilárnej rúrky
druhý manometer ukáže tlak vyšší od kontrolnej hraničnej hodnoty, a pri veľkom prietoku
ukáže hodnotu nižšiu.
1

2

3

2

1

4

Obrázok 964 (vľavo): Skúška kapilárnych rúrok na prietok suchého vzduchu (dusíka)
pomocou rotametra (prietokomeru). Legenda: 1 – redukčný ventil, 2 – manometer, 3 rotameter
Obrázok 965 (vpravo): Skúška kapilárnych rúrok na prietok suchého vzduchu (dusíka)
pomocou kontrolného manometra. Legenda:1 – redukčný ventil, 2 – manometer, 4 –
kontrolný manometer

863

SKÚŠKA KAPILÁRNEJ RÚRKY/L1/
Pri sériovo vyrábaných chladiacich zariadeniach sa odporúča na základe rozptylu
(vnútorných priemerov, prierezov, vnútorných plôch drsností, atď...) pri výrobe kapilárnych
škrtiacich rúrok, urobiť kalibráciu.
Potom, na základe nomogramov, sa určí vhodná kapilárna škrtiaca rúrka a v chladiacom
okruhu bola odskúšaná funkcia, prichystá rovnaká kapilárna rúrka pre adekvátne (rovnaké)
zariadenie. Skúša sa podľa obr.966.
MANOMETER č.1

MANOMETER č.2

RUČNÝ UZATVÁRACÍ
VENTIL

DUSÍK

CIACHOVANÁ RÚRKA

REFERENČNÁ
REFERENČNÁRÚRKA
RÚRKA,
RESP.
RÚRKY
RESP.VZORKA
VZORKAS
RÚRKY

Obrázok 966 : Zariadenie používané v sériovej výrobe škrtiacich kapilárnych rúrok,
použitím dvoch manometrov, referenčnej a ciachovanej rúrky.
K tomu sa používa fľaša s dusíkom a s ručným uzatváracím ventilom, ktorý reguluje na
konštantný tlak, napr. 14 atp (môže sa rovnako dobre použiť zariadenie so suchým
a filtrovaným tlakovým vzduchom).
Kapilárna rúrka má približne rovnaké rozmery ako tá, ktorá bola pevne určená a teraz
slúži ako ciachovaná rúrka, ktorá sa montuje medzi dvoma presnými manometrami č.1
a č.2.
Zvolená kapilárna rúrka sa ako referenčná rúrka pripája na výstup manometra č.2. Po
regulácii ručného uzatváracieho ventilu sa odčítajú tlaky na manometri.
Príklad 94
- manometer č.1 = 14 bar
- manometer č.2 = 7,8 bar.
Tieto tlaky predstavujú referenčné tlaky (maximum presnosti by sa dosiahlo s tlakom na
manometri č.2, rovnakú polovicu odčítaného tlaku sa odčíta na manometri č.2. Hneď potom
sa referenčná rúrka nahradí skúšanou rúrkou a tlak na ručnom uzatváracom ventile sa opäť
nastaví na 14 bar.
Keď sa zhodujú obidva kapilárne rúrky, indikuje manometer č.2 znova 7,8 bar. Keď tlak
manometra č.2 je vyšší ako 7,8 bar, má skúšaná rúrka väčší odpor ako referenčná rúrka.
Potom môžeme zmenšiť jej dĺžku.
Keď naproti tomu je tlak pod 7,8 bar, má kapilára menší odpor. Nemôžeme ju tu
použiť.
Udané tlaky 14 a 7,8 bar sa zámerne zvolili ako príklad.
Môžeme pracovať s každým iným tlakom na manometri č.1.
Odporúča sa však neregulovať pod 5 bar.
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8.20. CHLADIACE A MRAZIACE BOXY
Ing. Marián Blaha, CSc., Dr. Tibor Blaha, Ing. Peter Blaha
8.20.1 Všeobecne
Chladiace a mraziace boxy sú dôležitým spojovacím členom v chladiacej potravinovej
reťazi medzi chladiarenskými domami pri veľkoobchodných podnikoch a tzv. chladiacim
nábytkom zariadenia v predajniach.
Pod pojmom chladiaci box sa pritom rozumie priestor zmontovaný z ľahkých, tepelne
izolačných materiálov sendvičových panelov, vrátane potrebnej chladiaco technickej
výstroje a regulačnej techniky k udržiavaniu nižších teplôt priestoru.
Chladiarenské boxy sa montujú bez problémov tak, že sa môžu rozšírovať, ale aj
demontovať. Používajú sa materiály najvyššej hodnoty a neustále zlepšovanej výrobnej
technológie vytláčajú stále v rastúcej miere monolitické chladiace priestory.
Monolitická stavba chladiaceho priestoru vyžaduje:
 60% materiálových nákladov rôzneho druhu,
 40% mzdových nákladov rôzneho druhu,
 je viacero zmluvných odberateľov,
 je veľmi dlhá realizačná fáza od začiatku stavby až po využitie chladiaceho priestoru.
Chladiarenské boxy sa vyznačujú:
 90% použitie materiálov pri kompletnej dodávke
 10% mzdové náklady pre kompletnú montáž chladiarenských boxov
 okrem toho je len jeden zmluvný partner, ktorý dáva podnet na objednávku, zhotoví
montáž (čo je dôležité) a tiež preberá servis.

8.20.2 Rozsah
Chladiarenské boxy sú usporiadané:
- podľa izolačných hrúbok
- podľa odporúčaných rozdielov teplôt a
- zaťaženia skladovým tovarom.
 boxy čerstvého skladovaného tovaru: 60 mm hrúbka
odporúčaný teplotný rozdiel Δt = 30K
rozsah použitia: +2 až 15°C
 chladiarenské boxy:
80 mm hrúbka stien
odporúčaný teplotný rozdiel Δt = 35K
rozsah použitia: -2 až 15°C
 mraziace boxy:
hrúbka steny: 100 mm
odporúčaný teplotný rozdiel Δt = 55K
rozsah použitia: -25 až -18°C
 špeciálne chladiarenské boxy:
120 až 170 mm hrúbka stien
odporúčaný teplotný rozdiel Δt = 65K
rozsah použitia: - 32 až -60°C
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8.20.3 Rastrový spôsob stavby
Veľký počet prvkov umožňuje
utvorenie
najrôznejších
variant
chladiarenských boxov.
Na obr.967 je znázornenie prvky,
ktoré
sa
nechávajú
vytvoriť
v stavebnom rade chladiarenských
boxov, ktoré sa v určitom rastri
rozširujú, pozrite obr. 968.
Ďalej už nechýba bez problémov
realizovať
kombinácie
chladiarenských
boxov,
pozrite
obr.969.
Obrázok 967 (vľavo hore): Vnútorné pôdorysné rozmery chladiarenských boxov

Obrázok 968 : Raster pre rozšírenie chladiarenských boxov
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Obrázok 969: Rôzne kombinácie chladiarenských boxov
Zhotovujúce prvky vo výrobnom vypeňovacom procese
Používa sa polyuretán (PUR) s tvrdou penou a so vzdúvadlom priaznivým k životnému
prostrediu. Hustota peny je 40 až 42 kg/m3, s tepelnou vodivosťou < 0,025 W/m, sa
zabezpečuje bežným spôsobom.
Prvky sú usporiadané v normálnom prípade v stavebnej triede B2.
Lepšie systémy na vypeňovanie a na utesňovanie škár boli zaradené do stavebnej triedy
B1 podľa DIN 4102.

Obrázok 970 (vľavo hore): Sklad zmrazených krémov
Obrázok 971 (vpravo hore): Do jednotlivých boxov sa vstupuje aj z chodby
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8.20.4.1 Stenové a stropové súčasti
Stenové a stropové panely sú sendvičovej konštrukcie, samonosné a vyznačujú sa
vysokou presnosťou rozmerov.
Stropové vrstvy pozostávajú z vnútorných a vonkajších materiálov vysokej kvality.
Horná vrstva stropu zodpovedá zaťaženiu plochy z 3,5 mm Al bradavicového plechu,
alebo z 0,8 mm hrubého lisovaného plechu z ušľachtilej oceli, pozrite obr.973.
Ďalšie vlastnosti požadované zákazníkom:
 nespôsobovať koróziu
 aby navonok pôsobili neutrálne, to znamená aby nezapáchali
 hladká povrchová plocha.
Rohové a rezné hrany sú spoľahlivo chránené pred koróziou, prvkové škáry sú
nalakované trvale elastickou tesniacou hmotou, odolnou proti hnilobe.
Stropové a panely sú, v prípade regálu do 6 m, samonosné.
So zodpovedajúcim tlakovým rozdelením na strope je možné chodenie po strope.
Pre iné zaťaženie, ako montáž výparníka, zabudovanie hákov na mäso (obr. 979)
a rúrková dráha potrebujú špeciálne nosné konštrukcie.
Teplotný rozsah použitia panelov je od – 30°C až po +80°C.
Najčastejšie použitie PUR panelov:
 chladiarenské a mraziarenské komory
 chladiace a mraziace boxy
 zmrazovacie tunely
 izolačný plášť klimatizovaných komôr
 izolačný plášť sušiarní dreva.
Systém drážka - pero
vnútorná

oceľový plech pozinkovaný 0,6 mm
s polyesterovým lakom / krycia fólia
alebo ušľachtilá oceľ 0,6 mm
PUR - tvrdá pena

vonkajšia

oceľový plech pozinkovaný 0,6 mm
s polyesterovým lakom /kracia fólia
alebo ušľachtilá oceľ 0,6 mm

Obrázok 972: Časti spevnenia steny a časti stropu
8.20.4.2 Vyrábané časti podlahy
V chladiarenskom boxe je podlaha najviac namáhaná. Stabilná stavba je však nutne
potrebná.
Spevnená podlaha z PUR panelu krytá roznášacím plechom s protisklzovou úpravou,
vhodná pre použitie vozíkov s gumenými kolieskami.
Pre spodné vetranie sa používa Al skriňový profil, alebo PVC – profily, obr.973,974.
Dôležité je je presné utesnenie podlahových škár, aby sa vylúčilo tvorenie plesní. Pre
vysoké požiadavky prichádza do úvahy taktiež izolovaná monolitická podlaha – pozrite
taktiež kapitolu 8.14.9 Stavba podlahy v Späť k základom, časť 15.
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Al - bradavicový plech hrúbka 3,5 mm
plech z ušľachtilej oceli lisovaný hrúbky 2,5 mm
tvrdá polyuretanová pena

oceľový plech 0,6 popzinkovaný a potiahnutý
spodné vetranie
spodné vetranie

15 kPa

Obrázok 973: Časť podlahy s krycou vrstvou Al
ušľachtilá oceľ 0,8 mm
rovnané drevo / napínacia platňa
hrúbka 13 ....19 mm
tvrdá polyuretanová pena

oceľový plech 0,6 pozinkovaný a potiahnutý
spodné vetranie
30 kPa

Obrázok 974: Časť podlahy s krycou vrstvou z ušľachtilej oceli
Zhrnutie základných stavebných častí chladiarenských boxov

Stenová
a
Stenová a
stropná
stropná časť
jednotka

Podlahová
časť

Dvere

Časti v šírke rastra

Kontrolné
okná

Presklené steny
s osvetlením

Obrázok 975: Základné stavebné časti chladiarenských boxov: stenový a stropný panel,
podlahový panel, dvere, stenové panely v časti rastra,
kontrolné okná, presklené steny s osvetlením
Obrázok
976
(vpravo):
chladiarenského boxu

Otočné

dvere

V konštrukcii chladiarenských boxov je veľký
počet otočných a posuvných dverí vždy podľa
podmienok použitia.
Všetky dvere sú integrované do chladiarenských
boxov a nižšie sú uvedené rôzne varianty:
- doraz dverí je voliteľný vpravo alebo vľavo, podľa požiadavky zákazníka
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- otvárajúce sa smerom vonku, alebo dovnútra
- lisovacia páka, alebo západka so zámkou
- indikácia teploty a spínač svetla
- ventil na vyrovnanie tlaku na reguláciu pretlaku a podtlaku
- vyhrievania tovaru dvermi, aby sa zabránilo zmrazeniu dverí pri nízkoteplotných
mraziacich boxoch (vyhrievací výkon: 15 – 18 W/m).

Obrázok 978 (vľavo hore): Lamelové clony z PVC na zníženie tepelných strát pri
otvorených dverách
Obrázok 979 (vpravo hore): Závesné systémy na zavesenie tovaru (zhotovenie: korózii
vzdorná oceľ, alebo eloxovaný hliník)

Obrázok 977: Posuvné dvere pre chladiarenské a mraziarenské priestory.
Dvere, obr.977, sú vybavené v pravom a ľavom zhotovení. Krídlo dverí šírky 800
a 1000 mm majú uzatváracie madlo. Všetky typy sú vybavené bezpečnostným otváraním
z vnútorného priestoru. Zárubňa sa vypeňuje s nosnou oceľovou konštrukciou. Elektrický
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okruh sa napája zo siete 3x400V/50 Hz. Mraziarenské dvere majú vyhrievanie (230 V)
styku zárubne a krídla. Motor posuvu krídla je umiestnený na zárubni – v skrini z oceli
odolnej korózii.

V ponuke firiem na dodávku a montáž chladiacich a mraziacich boxov je toto dôležité
vybavenie /L21/:
 pretlakové ventily – vyrovnávajú tlakové rozdiely, zabraňujúce poškodenie
izolovaného priestoru
 osvetlenie – vyžaduje to štandard každého boxu
 regálové a závesné systémy – na uloženie, resp. zavesenie tovaru, pozrite obr.979
 koncové dverné spínače – pre vypnutie ventilátoru výparníka zasvietenie pri
otvorených dverách
 lamelové clony z PVC – na zníženie tepelných strát pri otvorených dverách, obr. 978
 presklené steny a dvere s osvetlením – na vystavenie a odber tovaru
 kontrolné okienka – na sledovanie vnútorného priestoru
 ventilačné dvierka – na vyvetranie boxov (s ventilátorom i bez ventilátoru)
 kyvné dvere – z PVC alebo polykarbonátu na oddelenie priestorov s vysokou
frekvenciou pohybu tovaru a osôb
 signalizácia a alarmy – na sledovanie a riadenie priestorových veličín
 zapisovače – na registráciu, archiváciu a vyhodnotenie priestorových stavov.
 profily pre splnenie najnáročnejších hygienických a estetických požiadaviek .
8.20.6 Spojovacie súčasti
Na spájanie súčasti chladiacich boxov
sa vyvinuli špeciálne upínacie uzávery,
ktoré sa uvádzajú do činnosti zvnútra.
V podstate ide o spojovací systém na
bázi excentrických zámkov, ktorý umožňuje
presnú a rýchlu montáž a zaručuje pevnosť
izolačnej skrine.
Spojenie
zabezpečuje
dokonalú
parotesnosť
vonkajšieho
plášťa.
Najčastejšie má konštrukcia uzáveru systém
excentra, ktorého účinkom, t. zn. otáčaním
trecích diskov sa vzájomne spájajú časti
stien a vystužujú sa steny izolačných boxov.
Vedenie súčastí sa dosahuje systémom
drážka – pero.
Všetky napínacie zámky sú odpojiteľné
a viacnásobne použiteľné. Otáčanie sa
pritom robí vždy v smere otáčanie
hodinových ručičiek.
Obrázok 980 (pravo hore): Jednoduchý uzáver na princípe excentra
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Obrázok 981 (vľavo a vľavo dolu): Obojstranný
uzáver na princípe excentra

8.20.7 Stavba a montáž

Chladiarenské boxy sa spravidla dodávajú od výrobcu so všetkými materiálmi.
Montážna firma tak môže v najkratšom čase postaviť stavbu a urobiť montáž.
Chladiace boxy musia byť postavené na horizontálnom a rovnom povrchu – na
rovnej ploche. Podlaha musí zodpovedať statickým požiadavkám.
Škáry, vyskytujúce sa v boxe, sa utesnia s trvalým elastickým materiálom, ktorý
je stály, vhodný pre pravé potravinové používanie, osvedčený, má silikónovú
tesniacu látku s predpísaným použitím.
MV

Obrázok 982 (vpravo): Chladiaci okruh
pre chladiarenské boxy. Legenda: K –
kompresor, VT – výmenník tepla, V –
výparník, TEV – termostatický expanzný
ventil, Pr – priezorník, MV – magnetický
ventil, FD – filter – dehydrátor, UV –
uzatvárací ventil, Z – zásobník chladiva,
Kon – kondenzátor, PL – presostat na
sacej strane kompresora, PH – presostat
na strane výtlaku kompresora, PQ – tlak
oleja, M – motor ventilátora

TEV

Pr

VT

V

K

UV
FD

UV
UV

UV
Kon

Z

Úložné priestory boxov musia byť dobre vetrané, relatívna vlhkosť nesmie byť vyššia
ako 90% pri +10°C.
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Zo strany stavby sa elektrický prívod inštaluje pred montážou. Vzniknutá kondenzovaná
voda prevádzkou chladiaceho zariadenia sa musí odviesť mimo chladiarenského boxu
podľa platných predpisov.
8.20.8 Chladiace zariadenie

Montáž chlad. jednotky do stropu

Montáž chlad. jednotky do steny

Montáž splitu

Obrázok 983 : Príklady použitia pre umiestnenie chladiacej jednotky nahotovo (prvé
dva obrázky zľava), resp. splitové chladiace zariadenie (riešenie vpravo)
Chladiace boxy v rozsahu do 30 m3 sú stavané s obsahom zodpovedajúceho priestoru
a ponúkajú prevažne chladiace zariadenie s použitím nahotovo (na zástrčku elektrického
prúdu).
V prípade, že to nedovoľujú priestorové podmienky, používajú sa splitové chladiace
zariadenia, pričom aj tie spĺňajú všetky požiadavky rovnako ako chladiace zariadenia
s použitím nahotovo.

Obrázok 984 (vľavo hore): Chladiaca jednotka /L21/ montovaná na stene chladiaceho
boxu
Obrázok 985 (vpravo hore): Z chladiacej jednotky /L21/ vyčnieva vonku kondenzátor.
Spojenie s výparníkom je pomocou otvoru v stene. Pohľad z vonkajšej strany na
strešné oblúky chladiarenských boxov.
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Obrázok 986 (vľavo hore): Splitové chladiace zariadenie: kondenzátor zabudovaný
mimo chladiaceho boxu, vonku, v prístavku. Výparník je namontovaný na strope
v chladiacom boxe.
Obrázok 987 (vpravo hore): Kondenzačná jednotka je umiestnená v prístavku.
Podľa rozsahu použitia sa rozdeľujú chladiace zariadenia na:
 jednostupňové
 dvojstupňové.
Na dimenzovanie chladiacich zariadení existujú rôzne výpočtové metódy PC (software),
ktoré, okrem iného, sa môžu získať od obchodných zástupcov a výrobných firiem
chladiacich zariadení.

Obrázok 988 (hore): Bloková jednotka firmy Zanotti, typ CU-S, s chladivom R 404A,
v rade modelov s týmto chladivom je 18 typov s odstupňovaným chladiacim výkonom
od 1500 až do 27000 Watt.
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Blokové jednotky môžu byť v prevádzke do teploty okolia až 45°C a pracujú v rozsahu
výparných teplôt od 15°C do -20°C, s chladivom R404A, resp. s rozsahom – 15°C až -40°C.
Montujú sa na podlahe, v jednej rovine, prípadne sa vstavajú do stropu. Skriňa je
z pozinkovaného lakovaného plechu.
Vzduchom chladený kondenzátor s nízkou hladinu hluku, s Cu rúrkami a Al lamelami, to
znamená s veľkou teplosmennou plochou.
V blokovej jednotke môže byť hermetický alebo polohermetický kompresor.
Taktiež sa používa kompresor scroll.
Toto zhotovenie sa vyznačuje rýchlym zabudovaním.
Ako škrtiaci orgán je použitý termostatický expanzný ventil.
Odmrazovanie je úplne automatické a je vyrobené pomocou krytu elektrického vyhrievania
z bezkorozívnej oceli. Frekvencia odmrazovania je cyklická a je riadená časovým
regulátorom.
Zariadenie je vyrábané v ochrannej triede IP55, čo znamená, že zariadenia sú vhodné pre
prevádzku vonku, za obzvlášť premenlivých pomerov počasia.
Pre existujúci rad chladiacich a mraziacich boxov sú vyvinuté malé chladiace jednotky,
ktoré sa montujú nahotovo, ďalej sú to splitové jednotky a blokové chladiace jednotky.
Na trhu je veľký výber chladiarenských boxov a široká ponuka k nim zhotovených
chladiacich jednotiek, splitových jednotiek a blokových chladiacich jednotiek.
Pohľad do haly na výrobu chladiacich a mraziacich jednotiek pre chladiarenské boxy je
na obr.989 /L22/.
Pri tejto výrobe sa pracuje na starostlivom vylepšení malých detailov. Detaily často
unikajú našej pozornosti, ale s priebehom času osobnosti podniku stále sledujú meniaci sa
trh. Samotný trh však na zlepšenie kvality výrobku nestačí.
Obrázok
989:
Výroba

chladiacich jednotiek pre chladiarenské a mraziarenské boxy
Výrobca na obrázku sa sústreďuje na malé, stredné a veľké chladiarenské jednotky pre
boxy do výkonu 100.000 W a prácu s ekologickými chladivami.
Všetky jednotky sa pred dodávkou skúšajú, aby sa zákazníkovi dostal do užívania
kvalitný výrobok. Po skúškach, dodávke a montáži boxu a chladiacej jednotky, výrobný
závod chladiacej jednotky sleduje jej prevádzku na mieste montáže.
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Na základe marketingového prieskumu uplatnenia a osvedčenia výrobkov sleduje sa
prevádzka výrobkov vyrobených v podniku na výrobu chladiarenských jednotiek.
8.20.9 Všeobecné skúšobné predpisy
Pre chladiarenské boxy neexistuje žiadna norma podľa DIN. V tomto prípade ide len
o odporúčanie, ako sa majú chladiarenské boxy skúšať. Pre teplotné a výkonové merania
platia však príslušné DIN alebo smernice CEN – listy /EG.
Skúšky:
Teplota v chladiarenskom boxe:
Meria sa len na jednom mieste – v strede miestnosti.
Zvýšenie teploty tovaru pri odmrazovaní:
Na začiatku a na konci odmrazovacej periódy sa meria jadrová teplota chladeného tovaru,
ktorý je zo strany vychladzovacieho priestoru vystavený prenosu tepla čo najbližšie.
Chod chladivového kompresora:
Sleduje sa doba chodu za jeden deň pomocou prevádzkového počítača hodín.
Odmrazovanie/vyhrievanie odtoku odmrazenej vody:
Vzhľadová skúška. Dôkaz funkcie meraním prúdu.
Tesnosť dverí:
Tesnosť dverí sa meria v rozsahu tesniacej gumy vo vzdialenosti 350 mm pomocou
prichytenia Al – fólie hrúbky 0,1 mm a 100 mm šírky, sila: minimálne 0,1N.
Vyhrievanie rámu dverí:
Funkcia sa dokazuje skúškou ohriatia na pokrytie vyhrievania.
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Vzdelávanie na prácu s chladivami s nízkym
skleníkovým efektom podľa Nar. 2015/2067 a STN
EN13313

