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Summary

In last 100 years, motor vehicles became the foundation of our transportation 

systems and we cannot imagine our life without them. Recent motor vehicles, compared 

to their predecessors, are much more complicated and significantly faster. The result of 

this is, that every part has to come through very strict examinations, because any failure 

could be fatal. As motor vehicles are becoming more and more sophisticated, the test 

laboratories, where particular parts or even whole vehicles are tested, must become 

more sophisticated too. The aim of this Bachelors thesis is to introduce this rapidly 

developing field to reader and explain its specifics on practical examples.

Keywords: laboratory, test equipment, test, automation 

Anotace 

Za posledních 100 let se automobily staly základním prvkem dopravy a život bez 

nich si již téměř nelze představit. Současné automobily jsou proti jejich předchůdcům 

nesrovnatelně komplikovanější a výrazně rychlejší. Výsledkem toho je, že každá 

součástka musí být podrobena velmi přísným testům, protože její selhání by mohlo mít 

fatální následky. Čím jsou automobily sofistikovanější, tím sofistikovanější musejí být i 

zkušební laboratoře, ve kterých se jednotlivé součásti, nebo i celé automobily, testují. 

Cílem této bakalářské práce je, přiblížit čtenáři tento, v dnešní době, rychle se rozvíjející 

obor a vysvětlení jeho problematiky na příkladech z praxe.

Klíčová slova: laboratoř, zkušební zařízení, zkouška, automatizace
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Úvod
Všude kolem nás jsou nejrůznější výrobky, které se vyrábějí na 

automatizovaných strojích, jenž si většina z nás dokáže představit. Známe je z televize, 

z vyprávění i z praxe. U spousty těchto výrobků však kromě výroby na lince hraje 

důležitou roli i jejich zkoušení v laboratořích, které na to v poslední době čím dál častěji 

využívají také automatizovaných systémů. Automatizace v laboratořích má však svá 

určitá specifika, která vyplývají z mnoha faktů, jimiž se tato bakalářská práce zaobírá.

Tato práce vznikla za účelem umožnění této problematice, aby se lépe dostala do 

podvědomí a vytvoření základů pro další rozvoj tohoto oboru. Čtenář by po přečtení 

práce měl mít velmi detailní představu o zkušebních systémech používaných ve 

zkušebních laboratořích, stejně tak i o úskalích, na které tyto laboratoře mohou 

v průběhu svého fungování narážet. Pro dosažení cílů je práce rozdělena na dvě hlavní 

části z nichž každá má svůj dílčí cíl.

Cílem první části je, uvést čtenáře, co možná nejlépe, do samotné problematiky 

automobilového zkušebnictví. Tato část bakalářské práce je zaměřena především na 

teorii a zabývá se problematikou ze širšího hlediska. Jsou zde uvedeny jak rozdíly mezi 

jednotlivými druhy laboratoří, tak i nároky, jaké jsou na ně kladeny. Následuje popis 

zkušebních zařízení, která jsou v těchto laboratořích využívána a zároveň i jejich použití 

v praxi. Po přečtení této části práce by čtenář měl mít výbornou představu o účelu 

laboratoří, jejich funkci i požadavcích na jejich zkušební zařízení.

Cílem druhé části práce je prohloubení a upevnění těchto znalostí pomocí 

konkrétního příkladu z praxe. Aby čtenář měl šanci vidět věci v širších souvislostech a 

uvědomil si, co vše se za vývojem zkušebního zařízení skrývá, najde zde velmi 

podrobný popis automatizovaného zkušebního zařízení. Popis začíná definováním 

konkrétních požadavků, vysvětlením pomocí historie, jak se tato problematika 

v posledních letech vyvíjela, následovaným samotným popisem realizace a funkce 

tohoto zařízení včetně jednotlivých komponentů. V této části práce čtenář najde a ověří 

si většinu předchozích poznatků o kterých se v této práci dočte.
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1 Obecný přehled používaných systémů
Jaké zkušební systémy jsou v jednotlivých laboratořích využívány, závisí na 

mnoha různých aspektech, které jsou popsány v této kapitole, stejně jako rozdíly mezi 

laboratořemi a zkušebními systémy.

1.1 Rozdíly mezi jednotlivými laboratořemi

První důležitý aspekt je, vůbec celkový charakter laboratoře. Rozdílné 

požadavky a možnosti mají státní zkušební laboratoře ve výzkumných ústavech než 

podnikové laboratoře. Ve výzkumných ústavech je na prvním místě přesnost měřidel, 

dále pak široký rozsah měření, zatímco prvky automatizace se v nich vyskytují jen 

okrajově. Ještě méně, než v podnikových laboratořích, je zde pak důležitá rychlost 

měření a do určité míry i finance. Stejně tak i složení personálu je velmi odlišné. 

Naopak, když se podíváme, jak jsou vybavené zkušebny ve výrobních podnicích, tak 

zjistíme, že velmi důležitými parametry měřidel jsou, provozní náklady, rychlost, či 

snadná obsluha. Podnikové laboratoře navíc mají lepší informace o tom, co a za jakých 

podmínek bude potřeba kontrolovat a proto je pro ně proces automatizace zkušebních 

zařízení snadnější.

Ani podnikové laboratoře však z pohledu automatizace nelze jen tak zobecnit 

a je za potřebí je dále rozdělit a to opět z více pohledů. V automobilovém průmyslu se 

střetávají téměř všechna výrobní odvětví přes textilní průmysl v interiéru, sklářský 

průmysl, počítače a samozřejmě strojírenství a mnoho dalších, avšak s mnohem vyššími 

nároky na kvalitu, než téměř kdekoliv jinde. Z toho důvodu zde můžeme najít i 

nepřeberné množství laboratoří co se týče oboru.

Zajímavější rozdělení však bude dle účelu, který má laboratoř plnit, neboli 

charakteru zkoušek bez ohledu na obor. Můžeme zde najít laboratoře, které slouží spíše 

jen jako nezávislá interní kontrola kvality. Takové laboratoře jsou většinou nejméně 

vybavené a spíše než o nějaká drahá zkušební zařízení se v nich jedná o prostory 

oddělené od výroby a nezávislé měření. Z pohledu automatizace jsou určitě 

nejzajímavější vývojové laboratoře, ve kterých se mimo jiné provádějí životnostní 

zkoušky vyráběných komponentů. Tyto zkoušky mohou trvat nejen hodiny, ale i měsíce 
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či roky. Proto se hlouběji podíváme zejména na systémy používané v takovýchto 

laboratořích.

1.2 Životnostní zkoušky

Abychom pochopily problematiku automatizace vývojových laboratoří, musíme 

se nejdříve podívat, co od takové životnostní zkoušky vlastně očekáváme. Pod pojmem 

životnostní zkouška nějakého komponentu si můžeme obecně představit vystavování 

tohoto komponentu nějakým extrémním, avšak přesně definovaným, podmínkám, které 

tento komponent musí vydržet, po předem stanovenou dobu a bez dopadu na jeho 

funkčnost či vzhled. Tyto podmínky se mohou v průběhu zkoušky měnit a měli bychom 

být schopni kontrolovat veškeré požadované parametry po celou dobu trvání zkoušky.

Příkladem takové zkoušky muže být například životnostní zkouška autorádia. 

Během této zkoušky je autorádio připevněno na vibrační stolici ve zkušební klimatické 

komoře, zároveň je připojeno na zdroj napájení a generátor signálů. Každá z veličin má 

předem přesně specifikovaný průběh, aby se nasimulovaly ty nejhorší možné podmínky, 

které by eventuelně mohly nastat. Vzhledem k tomu, že všechna autorádia jsou 

v principu velmi podobná, existují na takováto zkušební zařízení firmy, které taková 

zařízení dodají téměř na klíč a liší se spíše jen v detailech a v programech jednotlivých 

zkoušek.

Podobná situace je u ostatních elektronických komponentů, kde je v dnešní době 

téměř vše pouze otázkou softwaru. Hardwarové vybavení takovýchto zkušebních 

zařízení je tak složité, že nemá cenu, aby si ho laboratoře sami vyvíjeli, ale existují 

specializované firmy, které jednotlivé komponenty dodají a ladí se pouze po softwarové 

stránce. Většinou se v dnešní době jedná o počítače s více-jádrovými procesory 

a řídícími jednotkami nebo měřícími kartami pro rychlý sběr dat.

O hodně složitější situace nastává při měření komponentů, u kterých jde více 

o mechanické vlastnosti než elektroniku. V České Republice jsou zastoupeny 

3 mezinárodní firmy dodávající palivové dopravní systémy pro automobilový průmysl. 

Proto je měření palivových systému nejen vhodným, ale také aktuálním příkladem.

Životnostní zkoušky palivových systému jsou natolik specifické, že je 

nemyslitelné, aby se takovým oborem zabývala nějaká firma dodávající měřící techniku. 

Výrobci těchto produktů jsou proto odkázáni na vlastní vývoj, nebo při nejmenším na 
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velmi úzkou spolupráci s firmami zabývající se sběrem dat a regulací neboli 

automatizací. Takových příkladů bychom v praxi samozřejmě mohli najít nepřeberné 

množství.

1.3 Rozdělení a hlavní rysy jednotlivých typů laboratoří

Celkové rozdělení laboratoří by tady mohlo vypadat následovně.

1) Výzkumné a zkušební ústavy:

- všechny vyspělé země se snaží udržet si síť akreditovaných 

zkušebních ústavů a tím vytvářet dobré zázemí pro veškerý průmysl 

na svém území,

- jsou to z pravidla nejlépe vybavené laboratoře a to jak do strojního 

vybavení, tak i do personálu, 

- zaměřují se však převážně na takové zkoušky, které jsou shodné pro 

co největší rozsah vzorků. Jedná se třeba o materiálové analýzy 

nebo zkoušky dle českých či evropských norem.

2) Soukromé komerční laboratoře:

- jsou svým charakterem vesměs podobné státním výzkumným 

ústavům, pouze jsou v soukromém vlastnictví,

- jsou to často laboratoře velkých výrobních podniků, kterým se 

vyplatí takto velká investice a které pak mohou tyto své služby 

nabízet ostatním firmám. Zaměření těchto laboratoří již bývá 

z pravidla užší než u státních zkušebních ústavů,

- nejběžnějším příkladem je, když výrobce určitého měřidla nabízí 

nejen své výrobky, ale zároveň i služby své kalibrační laboratoře,

- jiným příkladem muže být, když ocelárna, která zkouší kvalitu své 

oceli ve vlastních laboratořích, nabízí tyto zkoušky i pro kohokoliv 

jiného. Ceny za zkoušky v těchto laboratořích jsou velmi často 

nesrovnatelně nižší, než u státních zkušeben, které podléhají 
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nesmírně přísným předpisům (akreditacím), které spousta zákazníků 

vůbec nevyžaduje,

- v těchto laboratořích se však nacházejí velmi drahá zařízení, které 

tyto podniky sami o sobě nedokážou stoprocentně vytížit,

- můžeme ale na trhu najít i soukromé laboratoře, které nejsou 

součástí žádného většího podniku a jsou proto svým charakterem 

ještě podobnějším státním výzkumným ústavům a jsou i téměř 

z pravidla akreditované pro svůj obor činnosti. Přesto je jejich práce 

většinou velmi úzce spojena s některými velkými podniky v jejich 

okolí, nebo mohou mít i státní zakázky.

3) Interní podnikové laboratoře:

- u spousty podniků je charakter jejich výrobku tak specifický, že 

není možné se obejít bez vlastní laboratoře vybavené často naprosto 

jednoúčelovými stroji určenými přesně pro určitý výrobek a typ 

zkoušky,

- v této skupině laboratoří můžeme najít obrovské množství těch, z 

hlediska automatizace, nejzajímavějších zkušebních zařízení právě 

díky tomu, že je jejich účel často tak specifický. Proto se budeme 

touto skupinou laboratoří zaobírat hlouběji.

1.4 Vývojové zkušební laboratoře v automobilovém průmyslu

V současné době, a zvláště v České Republice, nás všude obklopuje 

automobilový průmysl, který je plný interních podnikových laboratoří. Vývoj 

automobilů jde neustále dopředu a s ním i zvyšující se nároky na kvalitu, která je 

z velké části kontrolována právě v laboratořích.

I zde však narazíme na další faktor, který zásadně ovlivňuje pro nás to 

nejdůležitější, a sice to jaký charakter budou mít zkušební zařízení. Jedná se o účel 

zkoušky a sním i často i účel celé laboratoře. Vracíme se tedy k tomu, zda je účelem 

ověřit životnost produktu, či jen změřit některou veličinu.
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Běžnou praxí je, že většina podniků v automobilovém průmyslu, ať už se jedná 

přímo o výrobce automobilu jako takového, nebo jen dodavatele určitých komponentů, 

je dnes součástí nějakého většího koncernu. Tento koncern má pak většinou nějaké 

centrální vývojové středisko s výborně vybavenou laboratoří, kde provádí životnostní a 

jiné komplikované testy náročné na vybavení. V ostatních lokacích má pak převážně jen 

menší laboratoře, které slouží spíše jako podpora kvality a technické zázemí fabriky.

1.5 Požadavky na zkušební zařízení

Když se budeme bavit o automatizovaných systémech ve zkušebních 

laboratořích, budou nás tedy nejvíce zajímat vývojové zkušební laboratoře 

v automobilovém průmyslu. Účelem zkušebního zařízení v takovéto laboratoři totiž 

zdaleka není jen změřit nějakou veličinu. Abychom pochopili, co musí takové zkušební 

zařízení splňovat, musíme si nejprve uvědomit, co musí splňovat každá část moderního 

automobilu.

Představme si přístrojovou desku osobního automobilu. V současné době 

řízenou nějakým mikroprocesorem, vybavenou LCD displejem a komunikující s řídícím 

počítačem pomocí elektronických signálů. Tato deska je v podstatě jednoduchý počítač, 

který je vystavován teplotám od -40°C do 80°C, vibracím, rázům, elektrickým šokům 

v případě bouřky, zároveň i rušivým signálům v podobě okolních elektronických 

přístrojů a jeho životnost nesmí být nižší, než životnost vozu. V případě, že se 

s přístrojovou deskou cokoliv stane, zákazník okamžitě automobil reklamuje. Výrobce 

automobilu reklamaci postoupí na dodavatele přístrojové desky a ten musí dokázat, že 

v době, kdy opouštěla jeho fabriku, splňovala veškeré požadavky zákazníka a že není 

chyba na jeho straně. V případě, že toto neprokáže, je automaticky reklamace uznána a

dodavatel musí stanovit jak příčinu chyby, tak i nápravná opatření aby se chyba 

nemohla vyskytnout jak na dalších výrobcích, tak i na výrobcích které jsou již v oběhu. 

Pokud by se mu nepodařilo prokázat, že se tato chyba nemůže vyskytovat na některém 

dalším dílu, mohl by výrobce automobilů začít stahovat auta a nechat veškeré 

přístrojové panely vyměnit. To celé by musel zaplatit dodavatel. V automobilovém 

průmyslu totiž platí opačná logika viny, než je tomu v běžném životě. Zde nestačí, že 

vám nikdo neprokázal vinu, ale vy musíte prokázat svou nevinu.
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Dalším kritickým bodem pro dodavatele i výrobce je riziko zastavení výroby 

koncového výrobce automobilů. Více než kde jinde tu platí systém „Just in time“, kdy 

se firmy snaží mít co nejmenší skladové zásoby a výrobky putují téměř z jedné výrobní 

linky na druhou. V našem případě problému s přístrojovou deskou by se pak mohlo stát, 

že se zjistilo, že dodavatel nemůže prokázat, že přístrojové desky, které má koncový 

výrobce na skladě jsou všecky v pořádku a tak by musel výrobce automobilů zastavit 

linku a čekat na další dodávku dílů, které již budou prokazatelně v pořádku. V takovém 

případě by výrobce automobilů účtoval ušlý zisk po dobu, po kterou linka stála. Pokud 

by se jednalo o linku, která vyrábí 10 aut za hodinu a na každém má zisk 500 000 Kč, 

každá hodina by stála dodavatele 5 000 000 Kč. Proto v praxi není z daleka ojedinělým 

případem, že letí 100 kusů určitého výrobku od dodavatele k výrobci letadlem, což po 

Evropě vychází v řádu statisíců korun na jedno letadlo a přitom se muže jednat o 

výrobky v hodnotě několika desítek korun.

Aby byl dodavatel takovýchto komponentů aspoň trochu krytý, musí mít každá 

automobilka jasně specifikované požadavky, jakými zkouškami musejí jejich výrobky 

projít. Výsledkem toho je, že systémy norem pro každý automobilový koncern jsou 

neméně složité a rozsáhlé, než třeba České státní normy, případně evropské normy. Aby 

se normy jednotlivých koncernů příliš nerozcházely, existují ještě mezinárodní normy 

pro automobilový průmysl, které se zabývají touto problematikou z obecnějšího 

hlediska a aspoň částečně požadavky výrobců sjednocují. Je to především norma ISO 

TS 16 949 a jiné navazující normy.

Na základě těchto požadavků a na základě know-how dodavatelské firmy se pak 

specifikují životnostní zkoušky, které jsou oběma stranami schválené pro určitý 

komponent.

Zkušební zařízení, určené pro takovéto zkoušky by pak mělo splňovat následující 

kritéria:

- mělo by na něm být možné měřit co největší množství typů určitého výrobku,

- mělo by být snadno modifikovatelné pro případ nových požadavků, příchodu 

nových technologií,
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- musí na něm být proveditelná kalibrace s návazností na etalony

- musí být dostatečně spolehlivé, pro dlouhotrvající zkoušky, kdy není možné v jejich 

průběhu provádět servisní práce,

- přesnost měřidel by měla být řádově vyšší, než měřidel ve výrobním procesu nebo 

senzorů v samotném automobilu,

- mělo by být možné sledovat, jak se mění stav zkoušeného výrobku v závislosti na 

čase,

- velmi často je také vyžadována způsobilost celého zkušebního zařízení podle 

některého z kritérií pro určování způsobilosti měřidel,

- vzhledem k tomu, že se zde počítá s tím, že výrobek muže během zkoušky ztratit 

svou funkčnost, musí být systém připravený i na případ, že zkouška bude muset být 

bezpečně zastavena i v nepřítomnosti obsluhy.

Naopak, oproti měřicím systémům ve výrobním procesu je zde kladen mnohem menší 

důraz na:

- ergonomické prostředí. Ve výrobním procesu se často celá série zkoušek spouští 

zmáčknutím jediného tlačítka a operátor nemá možnost nastavit žádnou veličinu,

- rychlost procesu. Patří sem například upínání zkoušeného vzorku, které muže 

v určitých případech v laboratořích zabrat i hodiny, nebo nastavování vstupních 

veličin,

- schopnost sytému předcházet chybám operátora. Ve výrobě by nemělo být možné 

sestavit takový výrobek, který by opustil proces, aniž by prošel všemi předepsanými 

testy a kvalita celého procesu závisí převážně na kvalitě stroje. Naopak 

v laboratořích je odpovědnost z největší části přenesena na člověka.
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1.6 Příklad automatizovaného zkušebního zařízení

Rozdíly mezi automatizovaným měřením výrobků ve výrobě a v laboratoři 

nejlépe opět pochopíme na příkladu z praxe. Výborným příkladem mohou být třeba 

zrovna palivová čerpadla, jejichž měření je v rámci výroby palivových dopravních 

systému v Čechách velmi rozšířené. Palivové čerpadlo je v podstatě elektromotorek 

s turbínkou, která když se točí, tak čerpá palivo.

Nejběžnější specifikace pro takové čerpadlo říká, že by mělo při určitém 

elektrickém napětí (U) dodávat nějaké minimální množství paliva (Q) při daném tlaku 

(p) a odběr elektrického proudu (I) by neměl překročit určitou hranici. Základní 

specifikace vymyšleného čerpadla by tedy mohla vypadat následovně:

U = (12 ± 0,1) V

I < 10 A

p = (5 - 0,1) bar

Q > 100 l / hod

Na výrobní lince, kde se čerpadla vyrábějí je každé čerpadlo změřeno 

automatickým strojem, kde operátor pouze mačká tlačítko, kterým pouští test. 

Naměřené hodnoty jsou zaznamenány do databáze, zařazeny k určitému výrobnímu 

číslu čerpadla, a pokud je vše v pořádku, teprve pak stroj dovolí operátorovi přejít 

k dalšímu kroku. Celková doba trvání této operace se pohybuje v řádu několika málo 

sekund. K měření se nepoužívá originální palivo, pro které je čerpadlo určené, ale 

zkušební kapalina Halpasol, která se svými vlastnostmi (hustotou, viskozitou,…) blíží 

benzínu či naftě, je však mnohem bezpečnější z hlediska hořlavosti či výbušnosti. Jak 

krátká doba trvání zkoušky, tak i jiné zkušební médium a řada dalších méně 

významných faktorů, pochopitelně snižují přesnost zkoušky. Zkušební zařízení na 

výrobě je navíc určené pouze pro jeden určitý typ čerpadla. Proto, když je toto zařízení 

konstruováno, je předem počítáno, že zkoušené čerpadlo bude dosahovat předem 

známých hodnot, což práci velmi usnadňuje.
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Při vývoji v laboratoři bychom se však s takto nepřesnými výsledky, ani s takto 

málo informacemi o měřeném výrobku zdaleka nespokojili. Co když by mělo čerpadlo 

tendenci se časem zadírat? Co když by se zjistilo, že při nízkých teplotách má při startu 

proudovou špičku, která by v autě přepálila pojistku?

Zařízení v laboratoři, i když měří převážně ty samé veličiny a na tom samém 

výrobku, je naprosto odlišné. Popíšeme si proto podrobněji systém zkušebních zařízení, 

který můžeme najít ve vývojové laboratoři jednoho z největších dodavatelů palivových 

dopravních systému na světě.

Základním prvkem tohoto systému je univerzální zkušební stav, ve kterém 

můžeme měřit již výše zmíněné základní veličiny palivových čerpadel, tentokrát však 

již, díky ochranné atmosféře, v originálním palivu a k těmto hodnotám nám přibývá 

ještě teplota, kterou můžeme během zkoušky měnit v rozmezí (-40 ÷ +80)°C. Než se 

začne na tomto zkušebním stavu měřit, je potřeba vzorky ručně vložit a připevnit do 

speciální zkušební nádoby, která je následně utěsněna, napuštěna palivem a jako 

ochranná atmosféra je použito CO2, což zabraňuje vzplanutí paliva v případě elektrické 

závady na čerpadle během zkoušky. Obsluha následně nastaví program pro požadovaný 

druh zkoušek a spustí měření. Požadované veličiny již reguluje počítač pomocí 

programovatelných laboratorních zdrojů v případě elektrických veličin a regulačních 

ventilů pro tlak a průtok paliva. Takovýchto zkušebních stavů jsou v celé laboratoři 

desítky a proto, aby byl vidět průběh jednotlivých zkoušek, jsou všechna tato zařízení 

napojena na centrální počítač. Po celém areálu laboratoře jsou rozmístěny obrazovky, na 

kterých vidíme průběh všech jednotlivých zkoušek, včetně barevného vyznačení, zda se 

aktuální naměřené hodnoty u těchto zkoušek pohybují v toleranci či nikoliv.

V případě, že se hodnoty některého z měřených čerpadel dostanou mimo 

toleranci, příslušné políčko na obrazovce zčervená a pracovník, který je za danou 

zkoušku zodpovědný má určitý čas na to, aby prověřil, co se děje a zapsal k této 

neshodě komentář do systému, eventuelně zkoušku ukončil. V případě, že tak neučiní 

ve stanoveném čase, systém mu pomocí služby SMS pošle na mobil textovou zprávu o 

tom, že při jeho zkoušce došlo k neshodě, ke které není vložen požadovaný komentář. 

V případě, že ani na toto upozornění pracovník včas nezareaguje daným způsobem, 

systém pošle textovou zprávu vedoucímu laboratoře a na závěr stejným způsobem i 

manažerovi kvality.
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Díky tomuto systému má kterákoliv osoba z laboratoře perfektní přehled o 

vývoji zkoušek a není problém sledovat ani zkoušky, které trvají řadu let.

Firmy disponující takto vybavenými laboratořemi samozřejmě mají i vlastní 

oddělení, které se zabývá vývojem zkušebních zařízení a systémy jako je tento jsou 

výsledkem nejen několikaletého vývoje, ale také obrovských finančních výdajů. Ani 

tyto firmy se však v žádném případě při vývoji takovýchto zařízení nevyhnou úzké 

spolupráci s celou řadou dalších firem nebo jiných institucí, jako jsou třeba vysoké 

školy. Důvodem toho je fakt, že se zde pracuje s velkým množstvím veličin, jejichž 

chování je nebytné dokonale pochopit.

1.7 Příklady dalších automatizovaných systémů

Zkušebních zařízení pro funkční zkoušky palivových čerpadel na světě 

samozřejmě není moc a tak nemá smysl, aby nějaká firma nabízela takové zařízení jako 

celek. I ve vývojových laboratořích však můžeme nalézt spoustu zařízení, která jsou 

univerzální pro tak velké spektrum výrobků, že jsou běžně k dostání a dodavatelské 

firmy mají zastoupení i v České Republice.

Nejtypičtějšími představiteli takovýchto zařízení jsou zkušební komory. V těchto 

komorách se výrobky mohou vystavovat nejrůznějším druhům nepříznivých vlivů, které 

mohou na výrobek v průběhu jeho života působit.

Nejběžnějším typem zkušebních komor jsou komory teplotní. Tyto komory 

dokážou regulovat teplotu podle předem nastaveného průběhu a navzájem se od sebe 

liší objemem, teplotním rozsahem a rychlostí s jakou dokážou teplotu měnit. V těchto 

nejjednodušších komorách se nejčastěji provádějí zkoušky skladovací teploty. Těmito 

zkouškami se prokazuje, že jak materiál jednotlivých komponentů, tak i jejich spoje, 

jako třeba svary, jsou stabilní v celém teplotním rozsahu, který může v nejhorším 

případě nastat. Příklad takové zkoušky muže být zkouška skladovací teploty v rozsahu 

teplot -40°C až +80°C se střídáním teploty po třech hodinách a 300 cykly. Jak vypadá 

ovládací panel takové komory, můžeme vidět na obrázku 1.
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Obrázek 1: Ovládací panel teplotní komory (základní obrazovka a nastavování cyklů)

K teplotě se často ještě přidává přesně definovaná vlhkost. Takové zkušební 

komory potom nazýváme klimatické.

Velmi rozšířeným typem zkušebních systému jsou teplotní komory pro zkoušky 

teplotním šokem, které dokážou velmi rychlou změnu teploty. Toho je docíleno tím, že 

zkušební prostor komory je rozdělen na dvě časti, z nichž je jedna studená a druhá teplá 

a výrobek se během zkoušky přemisťuje mezi těmito dvěma částmi komory. Nabídku 

dodavatele komor pro zkoušky teplotním šokem můžeme vidět na obrázku 2, zatímco 

na obrázku 3 jsou již tyto komory vidět v praxi.
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Obrázek 2: Ukázka z katalogu dodavatele komor pro zkoušky teplotním šokem [1]

Obrázek 3: Komory pro zkoušky teplotním šokem v praxi
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Existují však i zkušební komory na mnohem sofistikovanější zkoušky, které se 

nedělají tak běžně a zařízením k nim určeným disponují většinou právě výzkumné 

ústavy. Mezi ně patří například zkoušky koroze. Zařízení pro korozívní zkoušky solnou 

mlhou vidíme na obrázku 4, nebo komory pro zkoušky vlivů škodlivých plynů, které 

vidíme na obrázku 5 a mnoho dalších. 

Obrázek 4: Zařízení pro zkoušky solnou mlhou [1]
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Obrázek 5: Zařízení pro zkoušky škodlivými plyny [1]

Další skupinou automatizovaných zkušebních zařízení, která jsou široce 

rozšířena právě především ve vývojových laboratořích automobilového průmyslu, jsou 

přístroje pro vibrační zkoušky. Tato zařízení jsou v dnešní době také ovládána přes 

softwarové rozhraní a slouží k vystavování výrobků ať už nějakých stálých vibrací, 

nebo náhodným, či jen samotným rázům. Pochopitelně se od sebe jednotlivé typy opět 

liší nejen velikostí i rozsahy měřených veličin při různých podmínkách. Jak vibrační 

stolice mohou vypadat vidíme napřiklad na obrázku 6.
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Obrázek 6: Ukázka z katalogu vibračních zařízení [2]

Všechny zkoušky mají přesně definovaný průběh, který je možné sledovat 

pomocí stejného rozhraní, jako zadávání vstupních dat. Pro lepší vyhodnocení lze na 

zkoušený výrobek umístit libovolné množství vibračních čidel. Jak vypadá počítačové 

rozhraní pro takové zkoušky, stejně jako i použitý hardware vidíme na obrázku 7.
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Obrázek 7: Rozhraní pro vibrační zkoušky [2]

V praxi velmi častá kombinace je vibrační zařízení kombinované s klimatickou 

komorou, jak jej můžeme vidět na obrázku 8. Na tomto obrázku si také můžeme 

všimnout, že zkoušený panel přístrojů je zároveň zapnutý a připojený na zkušební 

zařízení pro elektrické zkoušky. V případě, že by některá elektrická veličina v průběhu 

zkoušky selhala, existoval by přesný záznam, v jakém stádiu se tak stalo, což by 

výrazně pomohlo i pro následné stanovení příčiny problému.
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Obrázek 8: Vibrační zařízení kombinované s klimatickou komorou v praxi

Tato zařízení jsou univerzální pro široké spektrum výrobků a jediné, co je 

potřeba k použití pro určitý výrobek, je zhotovení upínacího přípravku. Kromě 

zkušebních komor a vibračních stolic samozřejmě existuje i řada dalších 

automatizovaných zkušebních zařízení, která jsou běžně k dostání. Existují 

automatizovaná zařízení na silové namáhání, světelné záření a mnoho dalších.
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2 Analýza zkušebního systému
V další části bakalářské práce si detailně popíšeme automatizované zkušební 

zařízení, jímž disponuje laboratoř firmy Continental Automotive v závodě Brandýs nad 

Labem. Jedná se o zařízení svou podstatou velmi podobné těm, které se používají v již 

zmíněné vývojové laboratoři. V tomto případě však není primárně určené pro takto 

dlouhodobé zkoušky, místo originálního paliva se zde používá již zmíněná zkušební 

kapalina Halpasol a kromě samotných palivových čerpadel se zde kontrolují i celé 

sestavy palivových dopravních systémů.

2.1 Historie zkoušek palivových dopravních systémů

Než se k samotnému popisu zkušebního zařízení dostaneme, vysvětlíme si, co 

tomuto zařízení předcházelo a jak vlastně vypadalo zadání pro tvorbu tohoto zařízení.

V minulosti, před nějakými dvaceti lety, vypadali palivové dopravní jednotky 

v podstatě jen jako čerpadlo ponořené ke dnu nádrže a nějaký plovák pro snímání výšky 

hladiny paliva, jak je vidět na obrázku 9. Tyto palivové jednotky byly velmi podobné 

nejen co do koncepce, ale i co do provozních parametrů, z nichž nás při regulaci nejvíce 

zajímá provozní tlak.

Obrázek 9: Palivová jednotka používaná v první polovině 90. let (Suzuki, Nissan,…) [3]
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Před deseti lety už většina palivových jednotek měla kolem čerpadla plastový 

hrnec, který funguje jako zásobník paliva v případě, že je již nádrž skoro prázdná a 

automobil v náklonu. Tento hrnec se plní pomocí sací trysky umístněné na jeho spodku 

a palivo v něm vydrží na několik minut jízdy. Příkladem může být palivová jednotka 

koncernu VW používaná na přelomu tisíciletí, která je na obrázku 10. Zároveň se začaly 

velmi lišit dieselové a benzínové palivové systémy s příchodem nových technologií 

převážně u vznětových motorů. Dieselové palivové dopravní jednotky začaly sloužit 

převážně jen pro cirkulaci samotného paliva v okruhu, ze kterého si jej bere vysokotlaká 

pumpa podávající palivo dále směrem k motoru. Takže zatímco provozní tlaky pro 

benzínová čerpadla se s časem postupně zvyšovaly, u dieselových tomu bylo naopak.

Obrázek 10: Palivová dopravní jednotka (Škoda Octavia) [4]

V současné době se již spíše než o palivových dopravních jednotkách mluví o 

palivových dopravních systémech, které sají palivo ze všech rohů nádrže, mají často 

více než jedno čerpadlo a téměř nepřeberné množství ventilů sloužících ať už pro 

regulaci tlaku, nebo jako bezpečnostní prvky. Viz obrázek 11.
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Obrázek 11: Palivový dopravní systém (Audi A8)

Původní zkušební zařízení, které je na obrázku 12, si tedy bohatě vystačilo 

s jedním ručně ovládaným regulačním ventilem, na kterém byl umístěn tlakoměr a 

průtokoměrem, který nemusel mít nijak velký měřící rozsah. Díky podobnosti všech 

palivových systémů zároveň nebylo takové množství jednotlivých variant. Dříve se 

navíc spíše používala jedna palivová dopravní jednotka pro více typů automobilů a 

dělili se převážně jen na varianty diesel a benzín.
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Obrázek 12: Původní zkušební zařízení [5]

Dnes je opačný trend, že pro jeden typ automobilu existuje mnohdy více než 5 

různých typů palivových jednotek / systémů dělících se ať už podle druhu paliva, typu 

motoru, nebo mnohdy i podle toho, do které země bude automobil prodán. Předepsané 

parametry většiny čerpadel si tak dříve technik pamatoval z hlavy a nepotřeboval jejich 

databázi, jako je tomu dnes.

2.2 Seznam požadavků pro tvorbu zkušebního zařízení

Stavbě nového zařízení pochopitelně předcházelo specifikování požadovaných 

parametrů. Při definování požadovaných parametrů se vycházelo z jednotlivých 

zkušebních specifikací, z předchozích zkušeností i ze zkušeností z jiných závodů firmy 

Continental v Německu.
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Základní podmínky pro zkušební zařízení tedy byly následující:

- regulační rozsah tlaku od 0,2 bar do 10 bar při průtoku 50 l / hod až 500 l / hod,

- napěťový rozsah od 6 V do 30 V s proudy do 30 A,

- automatická regulace na požadovaný tlak, či průtok,

- snadno rozšířitelná databáze zkoušených výrobků,

- počítačové rozhraní s možností exportu naměřených dat do MS Excel,

- přesnost průtokoměru a tlakoměru ± 2% z naměřené hodnoty,

- využití stávající konstrukce zkušebního stavu,

- zkušební kapalina: Halpasol,

- možnost ručního ovládání ventilu (nastavování určité polohy bez závislosti na 

tlaku nebo průtoku),

- celkový rozpočet 600 000 Kč (v roce 2006).

2.3 Realizace

Firma Continental disponuje oddělením, které má na starosti konstrukci 

jednoduchých zkušebních zařízení a přípravků pro laboratoř. Toto oddělení však nemá 

potřebné know-how pro regulaci hydraulických veličin ani pro stavbu takovýchto 

zařízení. Původní schéma, ze kterého se vycházelo při navrhování nového zkušebního 

zařízení, je na obrázku 13.
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Obrázek 13: Schéma pro nové zkušební zařízení

Byly proto kontaktovány firmy, které by byly schopné za pomoci úzké 

spolupráce takovéto zařízení zprovoznit. Z nich byla vybrána slovenská firma Meret, 

která se zabývá regulací a zároveň dodává vlastní měřící komponenty (voltmetr, 

ampérmetr a tlakoměr) i řídící jednotku.

Z měřících přístrojů byl pouze průtokoměr, díky specifickým požadavkům na 

přesnost a rozsah dodán firmou Kobolt. Jedná se o vysoce přesný turbínový průtokoměr, 

který se svou cenou kolem 100 000 Kč, byl nejdražším komponentem celého zařízení.

Pro výběr a dodání vhodných ventilů pro regulaci byla kontaktována firma 

LDM. Bylo potřeba přesně nadefinovat rozsah průtoků, tlaků a fyzikální vlastnosti 

zkušební kapaliny. Po předání těchto parametrů nám bylo navrhnuto řešení regulace 

dvěma ventily, jedním pro vyšší tlaky a nižší průtoky a druhým pro nižší tlaky a vyšší 

průtoky. Jedná se o kuželové ventily s původně elektrickým pohonem, který byl po dni 

testování nahrazen pneumatickým, jenž je výrazně rychlejší. Pro napájení zkoušených 

výrobků byl použit stabilizovaný zdroj Statron s rozsahem do 40V a 40A s ručním 

ovládáním. Specifikace jednotlivých komponentů měřícího zařízení je v následující 

tabulce.
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Tabulka 1: Seznam použitých komponentů

Komponent Výrobce Rozsah Signál Napájení

Tlakoměr Meret (0 ÷ 10) bar (0 ÷ 20) mA 12 V
Průtokoměr Kobolt (0 ÷ 500) l/hod Frekvenční 24 V

Malý ventil LDM 0,16 l/min (0 ÷ 20) mA Pneumatické (6 bar)

Velký ventil LDM 0,4 l/min (0 ÷ 20) mA Pneumatické (6 bar)

Když byly všecky potřebné komponenty k dispozici, technici firmy Continental 

celé zařízení sestavili dle návodů od dodavatelů a byla zavolána firma Meret, aby 

regulaci a celé zařízení zprovoznila přímo na místě. Zároveň s tím také přivezla první 

verzi softwarového rozhraní na základě požadavků laboratoře Continentalu. Po týdnu 

měření a simulování nejrůznějších situací, které mohou v průběhu zkoušení nastat, se 

podařilo najít kompromis pro nastavení regulace a následovala celková kalibrace 

zařízení za asistence Českého metrologického institutu a uvolnění do provozu. Celá 

sestava funkční části zkušebního zařízení je vidět na obrázku 14.

Obrázek 14: Sestavené zkušební zařízení
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2.4 Princip funkce

I přes automatickou regulaci požadovaného tlaku stále zůstává poměrně velká 

část práce na obsluze zkušebního zařízení, s čímž se již od začátku počítalo. Při pohledu 

na zkušební zařízení jako na systém se jedná jedná o jednoduchý regulační obvod, jako 

je na obrázku 15.

Obrázek 15: Blokové schéma regulačního obvodu[6]

w (žádaná veličina) - požadovaná hodnota tlak

e (regulační odchylka) - rozdíl mezi požadovanou a aktuální hodnotou tlaku

y (regulovaná veličina) - aktuální tlak hydraulickém okruhu

v (poruchová veličina) - chování palivového čerpadla a proudící kapaliny

u (akční veličina) - poloha ventilu

R (regulátor) - řídící jednotka s regulačními ventily

S (regulovaná soustava) - hydraulický okruh
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Celý pracovní postup tedy vypadá následovně, nejdříve technik zapojí 

zkoušenou jednotku na přívod elektřiny a hydraulický okruh. Dále vybere příslušný typ 

zkoušené jednotky z databáze. Na základě požadovaných hodnot tlaku a průtoku řídící 

jednotka vybere, který regulační ventil bude regulovat a který zůstane zavřený. Technik 

klikne na tlačítko spustit regulaci a řídící jednotka otevře příslušný ventil na 50%. 

Oznámí, že je zařízení připravené a že se muže čerpadlo spustit. Technik zapne 

čerpadlo, a pokud uvidí, že vše pracuje jak má, potvrdí, že zařízení muže začít 

regulovat, což z pravidla znamená zvyšovat tlak. Pokud je požadovaný tlak vyšší, než 

skutečný, zařízení zavírá ventil, dokud tomu není naopak. Jakmile aktuální hodnota 

tlaku protne požadovanou hodnotu, rychlost ventilu se vydělí určitým koeficientem a 

ventil se začne zase otevírat. V momentě, kdy se aktuální tlak dostane na požadovanou 

hodnotu s tolerancí ± 1%, regulace se zastaví, do doby, než je odchylka od požadované 

hodnoty opět větší než požadované 1%. Napětí je regulováno ručně na zdroji, je však 

během zkoušky téměř konstantní a proto není potřeba jeho regulaci automatizovat.

Na monitoru počítače technik průběžně sleduje aktuální hodnoty měřených 

veličin. V případě, že je určitá hodnota mimo toleranci je zabarvená červeně a jakmile 

se dostane do tolerance, zezelená. Kliknutím na tlačítko „zaznamenat“ se aktuální 

naměřené hodnoty zapíší do tabulky. Jak softwarové rozhraní vypadá, můžeme vidět na 

obrázku 16.
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Obrázek 16: Softwarové rozhraní zkušebního zařízení

Měření se ukončuje tím, že technik vypne měřené čerpadlo a pak ukončí 

regulaci. Oba regulační ventily se pak vrátí do původní polohy, což je plné otevření. 

Tato poloha je úmyslně vybrána jako výchozí. Pro případ jakéhokoliv problému během 

měření je totiž lepší, pokud se ventily otevřou, čímž spadne tlak v systému k nule i 

v případě, že by se čerpadlo zrovna točilo. Celý průběh měření lze nejlépe pochopit 

z vývojového diagramu na obrázku 17.
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Obrázek 17: Vývojový diagram průběhu zkoušky
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Z celého procesu je tedy automatizované načítání předepsaných parametrů 

měřených veličin, výběr ventilu, regulace tlaku a vyhodnocení naměřeních hodnot. 

Klíčová je v tomto případě samozřejmě regulace tlaku na požadovanou hodnotu. 

Zvláště, když máme odlišné palivové jednotky.

2.5 Způsob regulace

Jak již bylo řečeno, poté, co technik zapojí palivovou jednotku, vybere 

požadovaný typ čerpadla a spustí regulaci, zařízení otevře jeden z ventilů na 50% a 

druhý uzavře. Pak technik spustí čerpadlo, které tak běží v jakýchsi výchozích 

podmínkách. Ty jsou u každého čerpadla jiné v závislosti, na jeho výkonu. Některé 

čerpadlo dokáže při této poloze ventilů čerpat 200 l/hod, což muže odpovídat tlaku 1 bar 

a jiné dokáže čerpat 300 l/hod a tlak v systému je pak až 2 bary. Rozdílnost jednotlivých 

druhů pump je nelépe patná z rozdílu naměřených hodnot při konstantním napětí 12V. 

Tyto hodnoty byly zaznamenány do grafů, jenž jsou na obrázku 18 pro silnější pumpu a 

obrázku 19 pro slabší pumpu.

Obrázek 18: Graf závislosti průtoku paliva na tlaku u silného čerpadla
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Obrázek 19: Graf závislosti průtoku paliva na tlaku u slabého čerpadla

Z toho vyplívá, že při měření silnějších pump vyvolá každá změna polohy 

ventilu o hodně větší změnu tlaku než při měření slabších pump. V případě, že by tedy 

byly parametry regulace pevně nastaveny, byl by výsledek takový, že u slabších pump 

by trvalo dlouhou dobu, než by se tlak vyšplhal na požadovanou hodnotu a u 

nejsilnějších by naopak hodnota velmi dlouho kolísala než by se ustálila, jak je vidět na 

obrázku 20. Tento problém je sice částečně potlačen použitím dvou regulačních ventilů 

pro různé tlaky, i tak je stále velmi znatelný rozdíl v průběhu tlaku při měření 

rozdílných typů jednotek. 

Pro ještě větší potlačení tohoto negativního jevu byl implementován parametr 

pojmenovaný jako váha rozdílu. Váha rozdílu určuje, míru závislosti rychlosti pohybu 

ventilu na velikosti rozdílu požadované a aktuální hodnoty tlaku. V praxi to znamená, 

že čím je rozdíl mez aktuálním a požadovaným tlakem větší, tím rychleji se bude ventil 

pohybovat. Aby se pohyb nezpomalil příliš, je nastavená minimální hodnota, pod kterou 

rychlost regulace již nemůže klesnout. Výsledkem implementace váhy rozdílu se nám 

předchozí průběh regulace změní do podoby, jak ji vidíme na obrázku 21.
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Obrázek 20: Původní průběh tlaku od začátku regulace, až do ukončení zkoušky

Obrázek 21: Průběh tlaku během zkoušky s parametrem „váha rozdílu“

Při porovnání obou grafů vidíme jak kratší prodlevu, mezi spuštěním regulace a 

dosažením požadované hodnoty, tak evidentně příznivější průběh tlaku, jako i menší 

rozdíl mezi požadovanou a finální hodnotou tlaku.
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3 Závěr
Cílem první části této bakalářské práce bylo, seznámit čtenáře s problematikou 

automobilového zkušebnictví z pohledu, jaká zkušební zařízení jsou v tomto oboru 

používána. Nejprve bylo potřeba popsat, jaké vlastně existují laboratoře, čím se liší a 

jaké jsou na ně kladeny požadavky. Neméně důležité bylo i seznámení s kvalitativními 

požadavky na automobilové komponenty. K tomu byl použit příklad, na kterém bylo 

zároveň vysvětleno, jaké následky mohou pro dodavatele kvalitativní problémy 

znamenat. Po seznámení čtenáře s tímto pozadím, které se za automobilovým 

zkušebnictvím skrývá, následuje samotné vysvětlení, jaká zkušební zařízení laboratoře 

využívají. Nejdříve příklad z praxe, jak vypadá rozsáhlý zkušební systém vyvinutý 

přímo v podniku a následně ukázka několika zkušebních zařízení, která jsou naopak 

běžně dostupná. Po přečtení první části této bakalářské práce by tedy čtenář měl dobře 

chápat, jaké existují laboratoře, co se od nich očekává a jaká používají zkušební 

zařízení, aby tyto požadavky dokázali naplnit.

Druhá část bakalářské práce se již zaměřuje na problematiku jednoho určitého 

zkušebního zařízení. Cílem této části byla analýza zkušebního systému. Jako příklad 

bylo vybráno zkušební zařízení pro funkční zkoušky palivových dopravních jednotek. 

V úvodu se čtenář seznámil s vývojem a problematikou tohoto oboru, aby mohl snáze 

pochopit, na jaká úskalí se při vývoji zkušebního zařízení naráželo. Poté následuje 

samotný popis, jak zkušební zařízení funguje. Čtenář by po přečtení měl mít jasný 

obrázek o tom, jak taková zkušební zařízení vznikají, co se od nich očekává i co vše  

vývoj takového zařízení obnáší.

V České Republice se v roce 2009 vyrobil největší počet automobilů na hlavu ze 

všech evropských zemí. To je jistě pozitivní zpráva, jenže velké množství podniků 

v tomto průmyslu má vývojová centra v jiných zemích a výrobní lokace, umístěné 

v Česku, jim za to platí obrovské peníze, které tak neustále doslova tečou do zahraničí. 

Jedním z důvodů je i to, že v zemích Západní Evropy je stále ještě více firem, které mají 

zkušenosti se stavbou automatizovaných zkušebních systémů. Cílem této bakalářské 

práce proto bylo popsat tuto problematiku a přispět tak svým dílem k usnadnění růstu 

počtu vývojových laboratoří v České Republice.
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