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Řídicí systém od firmy Beckhoff reguluje 
sdružený chladicí systém s transkritickým 
okruhem CO2 a odstraňuje nutnost pravi-
delného odmrazování.

Společnost Tekloth GmbH z Bocholtu 
v Německu vyvinula nový sdružený chladicí 
systém s transkritickým okruhem CO2, který 
pracuje bez nutnosti pravidelného odmrazo-
vání, vyžadovaného jinými komerčními sys-
témy na zmrazování masa, 
jež jsou v současné době 
dostupné na trhu (obr. 1). 
Řídicí systém na platformě 
PC umožnil snadno a poho-
dlně implementovat znalos-
ti a zkušenosti potřebné pro 
speciální konfiguraci a re-
gulaci chladicího systému, 
a to navzdory velké složi-
tosti této úlohy. Systém byl 
vyvinut pro německou fir-
mu Fischer Kälte-Klima 
Essen a je součástí sdruže-
ného mrazicího zařízení vy-
užívajícího CO2 pro hluboké 
zmrazování uzeného vepřo-
vého masa. Poté, co je maso 
vyuzeno, je šokem zmraze-
no na teplotu –18 °C nebo 
nižší. Protože maso je před zmrazením stá-
le teplé (+30 až 40 °C), při zmrazování kon-
denzuje velké množství vlhkosti, jež pokrý-
vá jako námraza zejména výparník chladi-
cího systému. Konvenční chladicí systémy 
proto musí být velmi často odmrazovány. 
Odmrazování ovšem vyžaduje velké množ-
ství energie. Konstruktéři společnosti Tekloth 
proto celý mrazicí systém překonstruovali 
tak, aby byl energeticky mnohem úsporněj-
ší. Konstruktér a projektant Marco Möllen-
beck z firmy Tekloth vysvětluje: „Vzhledem 
ke speciální konstrukci systému a odpovída-
jícím řídicím funkcím naše zařízení nevyža-
duje pravidelné odmrazování jako jiné, kon-
venční systémy. Naší specialitou je ventil, 
který umožňuje přepínat mezi běžným chla-
zením (RC, Regular Cooling) a hlubokým 
zmrazováním (DF, Deep Free zing). Tradiční 
systémy k tomu využívají dva oddělené okru-
hy, kdežto my si vystačíme s jedním. Výhody 
jsou zřejmé: výrazné úspory nákladů a sníže-
ní energetické náročnosti.“

Dva provozní režimy v jednom chladicím 
zařízení

Přepínací ventil (obr. 2) dovoluje sys-
tém používat v režimu běžného chlazení RC 

Regulace procesu zmrazování masa: snadná 
implementace pokročilých metod řízení

s transkritickými parametry nebo s využi-
tím obou kompresorů pro chlazení a hlubo-
ké zmrazování (RC-DF booster). Přepínání 
však vyžaduje realizovat mnoho regulačních 
úloh, které běžné systémy nepodporují. Soft-
warový inženýr firmy Tekloth Christoph Holt-
schlag vysvětluje: „Při přepnutí režimu sys-
tém nejprve chladí a vysušuje vzduch v mra-
zicím boxu v režimu RC při teplotě výparníku 
přibližně –6 °C. Zvýšená teplota výparníku 

omezuje tvorbu námrazy na minimum. Jak-
mile teplota v mrazicím boxu dosáhne +4 °C, 
systém se přepne do kombinovaného režimu 
chlazení a hlubokého zmrazování RC-DF 
booster. Přitom je režim RC nejprve zasta-
ven a začne oběhové odmrazování. Režim 
RC umožňuje energeticky efektivní chlazení 

na běžnou teplotu při současném vysušová-
ní povrchu uloženého masa, aniž by vlhkost 
namrzala na výměníku tepla ve výparníku. 
Po skončení fáze oběhového odmrazování 
a přepnutí do režimu hlubokého zmrazová-
ní RC-DF booster je maso v chladicím boxu 
zamraženo na –18 °C. Podle množství zboží 
v chladicím boxu a doby uložení je v mnoha 
případech možné zcela eliminovat odmrazo-
vání v průběhu uložení.

Počítačový řídicí systém jako otevřená 
a flexibilní platforma

Stefan Bollmann, který ve firmě Tekloth 
pracuje v oddělení řízení projektů a prode-
je, je přesvědčen, že pro implementaci slo-
žitého sekvenčního řízení na počítačové 
platformě je mnoho dobrých důvodů. „Prv-
ní výhodou pro nás je to, že řídicí technika 
Beckhoff splňuje ve všech našich projek-
tech náročné průmyslové požadavky. Na-
víc modularita systému a otevřené progra-
movací prostředí přinášejí velkou flexibilitu 
a umožňují nám realizovat velmi inovativní 
řešení. Výsledkem je, že pro tento sdružený 
chladicí systém jsme schopni programovat 
pokročilé řídicí algoritmy a mít plnou kon-
trolu nad softwarem zařízení. Kromě toho 
nám umožňuje rychle reagovat na poža-
davky zákazníka, je-li třeba provést změ-
ny v systému.“

Další výhodou je, že řízení na platfor-
mě PC je možné používat konzistentně pro 
různé regulační úlohy. Christoph Holtschlag 
vysvětluje: „Ať navrhujeme vytápění, chla-
zení, větrání, nebo systémy automatizace 
budov s individuálním nebo centrálním říze-
ním, můžeme hardware i software Beckhoff 
použít k řízení v otevřené smyčce i ke zpět-
novazební regulaci. Tato univerzálnost nám 

Transkritický chladicí cyklus

V transkritickém chladicím cyklu je 
vstupní tlak CO2 nižší než kritický tlak 
(7,4 MPa) a teplota odpařování je nižší než 
kritická teplota (304,1 K), ovšem tlak ve vý-
fuku je vyšší než kritický tlak. Teplo se tedy 
pohlcuje za podkritických podmínek a pře-
nos tepla je realizován především latentním 
teplem výparu. Transkritické chladicí cyk-
ly s CO2 jsou v současné době v praxi nej-
používanější.

Obr. 1. Stefan Bollmann (Tekloth), Christoph Holtschlag 
(Tekloth), Michael Holländer (Beckhoff) a Marco Möllenbeck 
(Tekloth) před kompresory sdruženého chladicího zařízení 
(vpravo dole)

Obr. 2. Unikátní regulační ventil přepíná 
mezi režimy běžného chlazení a hlubokého 
zmrazování

Obr. 3. Multidotykové panelové PC CP2716 
s 15,6" obrazovkou umožňuje přehledně 
zobrazit i složitá schémata
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umožňuje použít jednou vyvinuté softwaro-
vé moduly v různých oblastech. Další výho-
dou je otevřenost systému a podpora širokého 
sortimentu sběrnic používaných v automati-
zaci budov.“ A dodává, že jde také o finanč-
ně výhodnou platformu: „Běžné řídicí sys-
témy pro HVAC jsou složité a jejich úpravy 
náročné. Beckhoff nám nabízí vše, co potře-
bujeme, abychom měli kontrolu nad řízením 
procesů, dokázali řídicí algoritmy efektivně 
implementovat a navíc dodat zákazníkům při-
danou hodnotu v podobě špičkové a spolehli-
vé techniky. Bez výhrad to platí pro sdružený 
chladicí systém, protože žádný běžně dostup-
ný řídicí systém nedokáže správně regulovat 
proces přechodu z běžného chlazení na hlu-
boké zmrazování.“

Optimalizovaná zpětnovazební regulace

Jako hardware pro řízení, záznam dat a vi-
zualizaci slouží multidotykové panelové PC 
CP2716 s 15,6" obrazovkou (obr. 3). Mo-
dulární systém I/O se konfiguruje podle po-
žadavků zákazníka (obr. 4). Jeho terminály 
s analogovými a digitálními vstupy sbíra-
jí data ze snímačů a akčních členů. Součás-

tí řídicího systému jsou snímače teploty se 
senzory Pt1000, tlakoměry různých rozsahů 
nebo snímače koncentrace CO2. Do řídicí-
ho systému jsou dále zavedeny zpětné vazby 
z různých technologických jednotek, žádané 
hodnoty a regulační odchylky zpětnovazeb-
ních smyček. Systém sbírá v minutových in-
tervalech data z více než 150 datových bodů 
a tím vytváří kompletní obraz provozního sta-

vu chladicího zařízení. Jestliže se vyskytne 
závada, jsou změny dat registrovány v sekun-
dových intervalech a v tomto vysokém roz-
lišení mohou být data ukládána po dobu až 
jedné hodiny. Výsledkem je, že proces je pod 
úplnou kontrolou. „Flexibilita a snadná im-
plementace řídicího systému založeného na 
platformě PC pro nás byly důležité, abychom 
mohli využít naše znalosti a zkušenosti v ob-
lasti chladicí techniky. Vykonali jsme hodně 
práce v oblasti elektrotechniky i softwaro-
vého inženýrství, abychom byli schopni vy-
tvořit model chladicího procesu a realizovat 
nové algoritmy řízení, které konvenční sys-
témy nemají. K tomu přispěly mnohé funkce 
řídicího systému Beckhoff založeného na PC, 
jako je grafické uživatelské rozhraní, vytváře-
ní trendových křivek, záznam chybových sig-
nálů nebo zasílání notifikací e-mailem. Tyto 
funkce nám umožnily implementovat indi-
viduální požadavky uživatelů tím nejlepším 
způsobem,“ shrnuje Holtschlag.
[Fleisch-Tiefkühlung: Komplexe Steuerungsfunkti-
onen einfach umsetzbar. PC Control, Beckhoff Au-
tomation, 04/2017]. (Foto: Beckhoff Automation.)

(Beckhoff Automation)

Obr. 4. Výhoda modularity řídicího systému 
vyniká zvláště na úrovni I/O modulů

Největší tuzemský stavební veletrh For 
Arch se uskuteční zkraje podzimu, ve dnech 
18. až 22. září, tedy v době, kdy si po létě 
budeme opět zvykat, že světla ubývá, dny se 
krátí a sluneční paprsky budeme čím dál více 
nahrazovat světlem umělým. I proto se bude 
pro odborníky i laiky konat hned několik akcí 
zaměřených na tematiku osvětlení.

Čtvrtek 20. září se ponese ve znamení 
chytré a bezpečné domácnosti a nabídne dvě 
akce s tematikou osvětlení: seminář Měření 
a kontrola parametrů umělého osvětlení v in-
teriérech, který pořádá Česká metrologic-
ká společnost, a celodenní workshop Světlo 
v praxi od firmy Metrolux. Při výběru svíti-
del pro domácnost totiž nejde jen o vzhled. 
Teplota chromatičnosti má vliv na biorytmy 
člověka, na dobrý spánek, uklidnění nebo 
na podporu aktivit. Vědci už dávno prokáza-
li vliv světla na hladinu hormonů, které ná-

Inteligentní dům přináší úspory i komfort
sledně ovlivňují naši pohodu. Bez světla jsme 
rychleji unavení, můžeme trpět bolestmi hla-
vy a máme sklon zvyšovat si hladinu endor-
finů sladkostmi.

Protože využití prostorů se mění, chceme 
mít možnost nastavit různé světelné scény po-
dle potřeby a nálady, uložit je do paměti pří-
strojů a ovládat je z mobilních zařízení. A prá-
vě i zde lze ve středu 19. září najít propojení 
se seminářem společnosti Siemens Digitali-
zace domácností. Nové trendy v oblasti inte-
ligentních domů zahrnují více možností – od 
doplnění standardní elektroinstalace chytrými 
prvky až po kompletní řešení pro různé typy 
budov a integraci celého vnitřního i vnějšího 
osvětlení, větrání a vytápění. Díky unikátnímu 
systému řízení budov Desigo od společnosti 
Siemens vzniká prostředí, ve kterém se lidé 
cítí příjemně a které pozitivně působí na jejich 
zdraví a produktivitu. Jiří Tobolík, produktový 

manažer Desigo firmy Siemens, připomíná, že 
budovy spotřebovávají 41 % světové spotře-
by energií, a jejich efektivní řízení je tak vel-
mi důležité z pohledu udržitelnosti a ochrany 
životního prostředí. Jiří Tobolík dodává: „Zá-
roveň je nutné si uvědomit, že lidé tráví v bu-
dovách 80 až 90 % času a kromě energetic-
ké náročnosti je třeba věnovat pozornost také 
kvalitě vnitřního prostředí. Jedině díky novým 
technologiím a novým přístupům k výstavbě 
a řízení budov je možné uživatelům přinášet 
komfortní, zdravé a bezpečné vnitřní prostře-
dí při maximálně energeticky úsporném pro-
vozu domů a budov.“

Jakkoliv jsou výkladní skříní chytrých do-
mácností funkce zajišťující komfort, usnadňu-
jící a zpříjemňující bydlení či zábavu, inteli-
gentní dům má být efektivní jak ekonomic-
ky a energeticky, tak i z hlediska působení 
na vnější prostředí, mnohdy musí umožňovat 
víceúčelové použití a rekonfigurace, ale sou-
časně také zaručovat co největší bezpečí. Na 
loňském Technologickém fóru řekl Vladislav 
Smrž, náměstek ministra životního prostředí: 
„Doba, kdy budeme ovládat svůj rodinný dům 
nebo svůj byt přes mobil, nepřichází, ta už 
tady je. A je jen otázka času, kdy se to stane 
běžnou součástí našeho života.“ Letos v září 
budeme moci hodnotit, kam jsme postoupili 
za uplynulý rok.

Lucie Bártová,
Senior PR manažerka, ABF

29. mezinárodní stavební veletrh For Arch 2018, PVA Expo Praha v Letňanech, 
v pěti tematických dnech:
– úterý 18. září: Technologické fórum: investice a technologie, diskuse ke stavebnictví 4.0,
– středa 19. září: Cesta za komfortem: Wellness & SPA (seminář Digitalizace domácností, 

pořádá: Siemens),
– čtvrtek 20. září: Chytrá a bezpečná domácnost (celodenní workshop Světlo v praxi, pořá-

dá: Metrolux, seminář Měření a kontrola parametrů umělého osvětlení v interiérech, po-
řádá: Česká metrologická společnost),

– pátek 21. září: Den vytápění,
– sobota 22. září: Den stavby.


