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Seznam použitého značení

Symbol Jednotka Veličina

C 1 součinitel průtoku

DN mm vnitřní průměr potrubí

E Pa modul pružnosti v tahu

I A elektrický proud

L mm délka

PN bar tlak

P W příkon

R Ω elektrický odpor

Re 1 Reynoldsovo číslo

R mm poloměr

  C teplota

U V elektrické napětí

V m3/hod objemový průtok

a J/kg měrná práce

c J/(kg.K) měrná tepelná kapacita

d mm průměr

i J/kg měrná entalpiė kg/s hmotnostní průtok

n 1 polytropický exponent

p Pa tlak

q J/kg měrné teplo

q m3/hod průtok

r J/(kg.K) měrná plynová konstanta

s J/(kg.K) měrná entropie

t mm tloušťka

u J/kg měrná vnitřní energie

v m3/kg měrný objem

w Pa napětí
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β 1 poměr průměrů

δ 1 tlakový poměr

ε 1 součinitel expanze

ε Pa napětí

η % účinnost

η Pa∙s dynamická viskozita

κ 1 adiabatický exponent

     Poissonová konstantaν m2/s kinematická viskozita

π 1 Ludolfovo číslo

ρ kg/m3 hustota

σ Pa normálové napětí

  Pa smykové napětí

Indexy

D dovolený

  meridiánový

c celkový

ex expanzní

ie izoentropický

it izotermický

ko kompresní

max maximální

odp odporový

p příkon

pol polytropický

sv svorkový

tř třecí
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1. Úvod

Se stlačeným vzduchem se můžeme setkat prakticky ve všech odvětví lidské

činnosti. V průmyslu, kde se používá pro pohon např. pneumatických kladiv, vrtaček,

úhlových brusek a dalších, v pneuservisech, k nafukování míčů a v mnoha dalších

činnostech.

Stlačený vzduch je velice rozšířen z důvodů dobrých fyzikálních vlastností (je

nehořlavý, není horký, není jedovatý a hlavně je ho všude dostatek). Také nehrozí

elektrické zkratování, proto se s výhodou používá v dolech.

A právě na základě skutečnosti že je ho všude dostatek, se mylně domníváme, že

se jedná o levné zboží, ale opak je pravdou. Proces stlačování je hodně energeticky

náročný. V rozvodech po firmách se údajně ztrácí až 40% stlačeného vzduchu, což je

obrovská ztráta. Můžeme si to přiblížit na příkladu, kdy účinnost tepelné elektrárny je asi

35%. Účinnost kompresoru je 70% a ztráta v rozvodech je 40%. Znamená to tedy, že ze

100 vagónů uhlí dovezených do elektrárny se zužitkuje jen 14 vagónů, zbylých 86 vagónů

jsou ztráty.

Takže otázka proč jsem si vybral toto téma (zkušební trať k výzkumu chlazené

komprese) diplomové práce je zřejmé. Mým cílem je snížení technické práce a tím tedy

zvýšení účinnosti a z toho plynoucí další pozitiva jak pro provozovatele, tak pro životní

prostředí. Pro provozovatele v tom, že zaplatí míň za elektrickou energii přivedenou do

kompresoru. A pro životní prostředí v tom, že se nespotřebuje tolik uhlí a proto se vypustí

méně škodlivin do ovzduší.

Podle zadání diplomové práce mám navrhnout a konstrukčně zpracovat dvě

měřící tratě pro výzkum chlazené komprese se vstřikem chladící látky do proudu

komprimovaného plynu. Na základě rozboru jsem navrhl složení dvou měřících tratí tak,

aby bylo možno měřit energetické charakteristiky kompresoru pro různé provozní režimy

tj. bez vstřiku chladícího média, bez vstřiku chladicího média a zaizolování válce(ů) a se

vstřikem chladícího média a zaizolování válce(ů). Dále mám navrhnout měření všech

rozhodujících fyzikálních veličin (měření průtoku, teploty, tlaku) pro zhotovení

energetických charakteristik a zdůvodnění výhodnosti a nevýhodnosti chlazené komprese.

Bude to i užitečná učební pomůcka pro studenty, kde se setkají s měřením teploty, tlaku a

průtoku této trati.
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Trať by měla být dále realizována na VŠB – TU Ostrava v místnosti G314. Po

nainstalování této tratě by se mělo dále zkoumat, jaké použít chladící médium, jak ho

nejlépe přivést, jakou rychlostí a jak nejlépe rozprášit na co nejmenší kapičky a kolik

procent chladícího média se přivede vzhledem k množství stlačeného vzduchu. Dále se

bude zkoumat, kde přivést chladící médium, jestli před kompresor, mezi stupni nebo za

kompresorem a snažit se co nejvíce přiblížit izotermické změně, což je ideální stavová

rovnice pro kompresory.

2. Teoretický rozbor chlazené komprese (komprese se sdílením tepla)

2.1 Termodynamická analýza kompresních procesů se sdílením tepla

Stejně jako u expanzních procesů se ztrátami generujícími tzv. třecí teplo dqtř a se

sdílením tepla s okolím (teplo z jiných zdrojů, chlazení) platí i u kompresních procesů se

ztrátami a se sdílením tepla

+ ř = − = + (2.1)

V závislosti na úrovni ztrát generujících třecí teplo a na úrovni sdílení tepla

s okolím lze rozdělit kompresní procesy:

a) Izoentropická komprese

b) Izotermická komprese

c) Polytropická komprese s odvodem tepla

d) Polytropická komprese s přívodem tepla

2.2 Realizace a efektivnost procesu odvádění tepla při kompresi

Pokud bychom se chtěli přiblížit ideálnímu kompresnímu procesu

(izotermickému), je nejlépe teplo odvádět ihned při jeho vzniku tzn. přímo v prostoru

pohyblivých částí kompresoru, což je, ale na první pohled obtížný technický problém těžko
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řešitelný. Proto nelze izotermickou kompresi uskutečnit a lze se k ní jen přiblížit a to

těmito způsoby:

a) vnitřní povrchové chlazení

b) vnější povrchové chlazení

c) chlazení vstřikováním kapaliny do pracovní látky

d) kombinace výše uvedených způsobů.

Obr. 2.1 Schéma kompresoru s vnitřním chlazením

Popis diagramu skutečného kompresoru (Obr. 2.2)

Mezi body 4-1 dochází k nasávání plynu do kompresoru přes sací ventil. Mezi

body 1-2 dochází ke kompresi nasávaného plynu, mezi body 2-3 dochází k vytlačování

plynu přes výtlačný ventil, mezi body 3-4 dochází k expanzi.

Mezi body 1-F probíhá polytropická komprese s přívodem tepla (+qko) do

nasávaného plynu z teplých stěn a pístu. Mezi body F-2 probíhá polytropická komprese

s odvodem tepla (-qko) tzn., že vlivem kompresního tepla dojde k tomu, že plyn je teplejší

než stěny válce a píst a plyn předává své teplo stěnám válce a pístu.

Mezi body 3-E dochází k polytropické expanzi s odvodem tepla (-qex). Od

vyrovnání teploty plynu s teplou stěnou válce (bod E) probíhá polytropická expanze

s přívodem tepla (+qex ), tj. mezi body E-4.
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Obr. 2.2 T-s diagram skutečného kompresoru

Obr. 2.3 Indikátorový diagram skutečného kompresoru
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Obr. 2.4 Polytropická komprese v p-V diagramu

a) Izoentropická komprese

Při izoentropické kompresi se anergie (energie nepřeměnitelná na jiný druh

energie) plynu nemění. Technická práce aie se rovná zvýšení exergie (energie, kterou lze

bez omezení přeměnit na libovolnou jinou energii, např. na mechanickou práci) plynu po

kompresi. Změny jednotlivých druhů energie jsou znázorněny v entropickém diagramu na

(Obr. 2.5).

Pro izoentropický děj platí, q = 0, dq = 0, pv = konst.

Entalpie:

i = cp . T

i2ie = B – 1 – 2ie- 2it – A

i1 = B - 1 – C

i2ie – i1 = B – 1- 2ie – 2it - G

Vnitřní energie:

u = cv . T

u2ie = B – 1 - 2ie – D

u1 = B – 1 – E

u2ie – u1 = B – 1 - 2ie – G – F

a = i - u
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Technická práce:= − . = 0= .= = . = . = . ( − ) = . . − 1

Obr. 2.5 Izoentropická změna v T-s diagramu

b) Izotermická komprese

V pracovním prostoru dochází k tak intenzivnímu chlazení, že plyn po kompresi

má stejnou teplotu jako před ní.

T1 = T2 = konst.

Entalpie:

i = cp . T = cp . (T2 – T1) = 0
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Vnitřní energie:

u = cv . T = cv . (T2 – T1) = 0

První termodynamický zákon:

dq = du + da = di – v . dp

du = 0

dq = da

Rovnice celkové energie:

ic = i +0,5 c2 = a + q

Při zanedbání změny kinetické energie

a = - (q)

Technická práce v izotermické transformaci:

dq = di – v . dp

dq = -v . dp− = . = 1 . . .
− = . . 1 . = . . = . . =

Obr. 2.6 Izotermická komprese v T-s diagramu
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c) Polytropická komprese s odvodem tepla

Prvním přiblížením ke skutečnému oběhu kompresoru je oběh s polytropickou

kompresí. Jedná se o odvod tepla v okamžiku, kdy teplota komprimovaného plynu bude

vyšší než teplota stěn válce či pístu a bude docházet k odvodu tepla vně systému.

Entalpie:

i2pol = B – 2pol – A

i1 = D – 1 – C

i = i2pol – i1= B – 2pol – 2it – E

i2pol = i1 + apol + (-q)

Technická práce:

apol = (i2pol – i1) – (-q) = ipol + q

apol = D – 1 – 2pol – 2it - E

Obr. 2.7 Polytropická komprese s odvodem tepla apol = Di + (-q)
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d) Polytropická komprese s přívodem tepla

Prvním přiblížením ke skutečnému oběhu kompresoru je oběh s polytropickou

kompresí. Jedná se o kompresi, při které se plyn ohřívá o vyhřáté stěny válce či pístu

kompresoru a předává své teplo plynu.

Entalpie:

i2pol = B – 2pol – A

i1 = D – 1 – C

i = i2pol – i1= B – 2pol – 2it – E

i2pol = i1 + apol + q

Technická práce:

apol = (i2pol – i1) – (+q) = ipol – q

apol = B – 2pol – 2it - E

Obr. 2.8 Polytropická komprese s přívodem tepla apol = Di - (+q)
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Zhodnocení:

Na (Obr. 2.9) je vidět čeho budeme chtít dosáhnout a to je snížení dodávané práce

do kompresoru (mezi body 1 – 2pol+ – 2 pol-).

Obr. 2.9 T-s diagram ušetřená práce

3. Praktický způsob realizace měřící tratě

3.1 Energetické charakteristiky při provozu kompresoru

Výsledkem měření na měřící trati budou tyto energetické charakteristiky:

a) tlaková charakteristika kompresoru – jako závislost zvýšení celkové měrné energie,

resp. tlakového poměru na výkonnosti, = . .
b) odporová charakteristika potrubí – jako závislost odporové charakteristiky potrubí na

výkonnosti, = ∙ ∙
c) účinnostní charakteristika – jako závislost účinnosti kompresoru na výkonnosti,= ∙
d) příkonová charakteristika – jako závislost příkonu kompresoru na výkonnosti
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a) Tlaková charakteristika kompresoru = ̇

Obr. 3.1 Tlaková charakteristika kompresoru

b) Odporová charakteristika potrubí = ̇

Obr. 3.2 Odporová charakteristika spotřebiče



16

c) Účinnostní charakteristika = ̇

Obr. 3.3 Účinnostní charakteristika kompresoru

d) Příkonová charakteristika = ̇

Obr. 3.4 Příkonová charakteristika kompresoru
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Energetické charakteristiky (tlaková, odporová, účinnostní, příkonová)

Obr. 3.5 Energetické charakteristiky

Provozní režimy měření:

a) měření energetických charakteristik bez vstřiku – získám fyzikální veličiny vstupního a

výstupního média, za současného stavu, tak jak je kompresor provozován

b) měření energetických charakteristik bez vstřiku a zaizolování válce (ů) kompresoru –

získám fyzikální veličiny vstupního a výstupního média, kde je zamezeno vnějšímu

chlazení kompresoru

c) měření energetických charakteristik se vstřikem chladícího média - získám fyzikální

veličiny vstupního a výstupního média, kde bude vstřiknuto chladící médium

d) měření energetických charakteristik se vstřikem chladícího média a zaizolování

válce (ů) kompresoru - získám fyzikální veličiny vstupního a výstupního média, kde bude

vstřiknuto chladící médiu a je zamezeno vnějšímu chlazení kompresoru
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3.2 Koncepce měřící tratě (schéma zapojení a popis jednotlivých součástí)

Obr. 3.6 Koncepce měřící tratě

3.2.1 Měření teploty

Měřením teploty se zabývám v kapitole 3.3.1.

3.2.2 Měření průtoku

Měřením průtoku se zabývám v kapitole 3.3.3.

3.2.3 Měření tlaku

Měřením tlaku jsem se zabýval v kapitole 3.3.2.

3.2.4 Pěticestná ventilová souprava

Pěticestnou ventilovou soupravu volím Rosemount 305R v pěticestném zapojení.
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Popis

Ventilová souprava je určena pro přímou montáž na snímač tlakové diference.

Celá ventilová souprava je kromě těsnění a ucpávky vyrobena z nerezové oceli 316 nebo

Monelu (slitina niklu a mědi) nebo z Hastelloy C (vysoce legovaná ocel). Těsnicím prvkem

ventilku je kulička, zasazená do čela vřetena ventilku, která uzavírá průchozí kanálek

ventilu o průměru 4 mm. Vřeteno ventilku základního provedení je těsněno těsněním a

z materiálu PTFE/Grafit

Obr. 3.7 Schéma uzavíracího ventilu

Použití

Tato pěticestná ventilová souprava se používá společně s převodníkem

Rosemount 3095 MV. Obsahuje dva ventily, které umožňují uzavření přívodu procesního

média k převodníku, dva ventily pro uzavření testovacích šroubení a jeden vyrovnávací

ventil. Dva odvzdušňovací ventily umožňují 100% kontrolu nad procesem odvzdušnění a

odkalení a zjednodušují kalibraci převodníku v provozu.
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Obr. 3.8 Schéma pěticestného ventilu

3.2.5 Kombinovaný snímač a hmotnostní průtokoměr Rosemount 3095 MV

Popis

Snímač měří tlakovou diferenci od 622 Pa do 249 kPa, relativní nebo absolutní

tlak od 55,16 kPa do 25 MPa a teplotu od -184 do +816 °C. Přesnost měření tlaku ±0,075

%, teploty ±0,56 % a hmotnostního průtoku ±1 %. Jedním přístrojem lze pokrýt velké

množství měřených médií, škrticích orgánů, druhů odběru a průměrů potrubí.

Použití

Převodník hmotnostního průtoku Rosemount 3095 přesně měří diferenční tlak,

statický tlak, relativní a absolutní tlak, procesní teplotu a z těchto hodnot dynamicky

vypočítává plně kompenzovaný hmotnostní průtok.

Obr. 3.9 Obrázek Rosemount 3095 MV s pěticestnou ventilovou soupravou
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3.2.6 Čtyřnásobný propojovací modul TURCK JBBS-48-M413

Popis

Propojovací moduly uvedené v tomto katalogu jsou pasivní huby. Neprovádějí

kontrolu nebo úpravu signálu. Moduly se vyrábějí ze dvou různých materiálů: tlakově

litého hliníku bez příměsí mědi s povrchem z vypalovaného práškově nanášeného smaltu

nebo z polyesteru vyztuženého skelným vláknem. U obou provedení jsou k dispozici

konektory z nerez oceli nebo niklované mosazi. Propojovací moduly mají stupeň krytí IP

67 a NEMA 1, 3, 4, 4X, 12, 13 za předpokladu, že jsou použity průmyslově zapojené

kabely nebo krytky nezapojených vývodů. Ačkoli je u tlakově litého pouzdra uváděno

krytí 4X (stříkající slaná voda), pro agresivní prostředí doporučujeme používat plastová

pouzdra.

Obr. 3.10 Schéma čtyřnásobného propojovacího modulu TURCK JBBS-48-M413

3.2.7 Napájecí kondicionér TURCK RPC49-205

Popis a použití

Napájecí kondicionér RPC49-205 vytváří dva segmenty sběrnice

FOUNDATION™ fieldbus. Ve spojení s napájecím zdrojem TURCK PSU-3214 poskytuje

výstupní napětí minimálně 27,5 V při 500 mA. Výstupní napětí je nezávislé na výstupním

proudu. Při použití dvou napájecích zdrojů může kondicionér pracovat redundantně,

primární vstup je "POWER A". Pokud není použito redundantní napájení, mělo by být

napájení připojeno na "POWER B". Jakmile napětí na "POWER A" poklesne pod 20 V,
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"POWER B" se stane aktivním. Obě napájecí LED signalizují zeleně připojené napájení.

LED Active signalizuje zeleně aktivní větev. Oba zkratuvzdorné výstupy napájecího

kondicionéru odepnou v případě přetížení (I > 500 mA) výstup. Tento stav je signalizován

červenou LED v segmentu. Pomocí tlačítka Reset je možné příslušný segment opět

zapnout. Diagnostika hardware je k dispozici na monitorovacích svorkách. Napájecí

kondicionér obsahuje zakončovací odpor sběrnice, který lze vypnout.

Parametry

Typové označení RPC49-205

Identifikační číslo 6603801

Napájecí napětí 21 … 32 VDC

Ochrana proti přepětí > 36 VDC

Spotřeba proudu 535 mA (1 x 500 mA Iout)

1 043 mA (2 x 500 mA Iout)

Pokles napětí <= 4.4 V

Výstupní obvod

Výstupní proud <=500 mA

Výstupní napětí Uout = Pwr - [2 V + (Iout x 4.4 Ohm)]

Ochrana proti zkratu <= 500 mA

Diagnostika 2 x polovodičové relé

Spínaný proud <= 700 mA

Spínané napětí <= 400 VDC

galvanicky odděleno od elektroniky

Indikace

Provozní připravenost 2 x zelená

Výstup aktivní 2 x zelená

Indikace zkratu 2 x červená

Elektrické připojení 8 x 3pólová odnímatelná svorkovnice,

šroubovací svorky

Průřez kabelu 2.5 mm2

Zemnicí šroub M5 x 1

Stupeň krytí IP20
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Okolní teplota -20 …+ 70 °C

Relativní vlhkost vzduchu <= 95 %, nekondenzující

Materiál pouzdra hliník

Barva pouzdra černá/žlutá

Rozměry 182 x 75 x 30 mm

Způsob montáže montáž na lištu DIN (DIN 60715)

Obr. 3.11 Obrázek napájecího kondicionéru TURCK RPC49-205

3.2.8 Napájecí zdroj TURCK PSU-3214

Popis a použití

Přístroj TURCK PSU-3214 slouží pro napájení napěťových kondicionérů. Přístroj

poskytuje bezpečné nízké napětí (SELV) dle IEC/EN 60950. Má třídu ochrany II a

odpovídá EMC třídě B. Výstupní napětí je 32 VDC při maximálním proudu 1,4 A.

Ochrana proti přetížení zapíná při 1,6 A. Ve spojení s napájecím kondicionérem TURCK

RPC49-205 je sběrnicový segment napájen výstupním napětím 29 V, nezávisle na

výstupním proudu. Při použití multibariéry TURCK MBD49- T415/Ex je možné v Ex

prostředí používat kabely délky až 1900 m. Zelená LED signalizuje provozní připravenost.
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Obr. 3.12 Obrázek napájecího zdroje TURCK PSU-3214

3.2.9 PC nebo notebook se slotem PCMCIA

Pro připojení napájecího kondicionéru a PC nebo notebooku potřebujeme mít slot

PCMCIA.

3.3 Způsob měření jednotlivých fyzikálních veličin

3.3.1 Měření teploty

Pro měření teploty navrhuji odporový snímač teploty Pt100 s jímkou a

s kabelovým vývodem, typ Rosemount Series 68 Platinum RTD. Tento typ odporového

snímače teploty bude připojen na kombinovaný snímač a hmotnostní průtokoměr

Rosemount 3095 MV.
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Popis

Čidlem snímače je jeden nebo dva měřicí odpory, uložené ve stonku měřicí

vložky, které jsou vnitřním vedením napojeny na svorkovnici v hlavici. Využívá se zde

definované změny odporu v závislosti na změně teploty. U snímačů s převodníkem se

odporový signál dále převádí na unifikovaný linearizovaný proudový signál 4 až 20 mA.

Jímka snímače je opatřena upevňovacím šroubením. Snímače se montují pomocí

upevňovacího šroubení do přímého nebo šikmého návarku.

Technické parametry

Rozsah [°C] -50 až 400

Jmenovitá délka 25 mm, jiná (max. 1200 mm)

Připojení M10 × 1 nebo M12

Délka kabelového vývodu 1,5 m, jiná (max. 3 m)

Cu vodič stíněný

odpor 2x033 Ω/m

Měřící odpor Přesnost

Pt 100 toleranční třída B

Ni 100 DIN 43 760

Obr. 3.13 Schéma odporového snímače typu Rosemount Series 68 Platinum RTD s jímkou

a kabelovým vývodem

3.3.2 Měření tlaku

Tlak budu měřit současně s průtokem a teplotou. Přístrojem kombinovaný snímač

a hmotnostní průtokoměr Rosemount 3095 MV.
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3.3.3 Měření průtoku

Pro měření průtoku navrhuji měřit centrickou clonu s komorovým odběrem, od

firmy Mattech s.r.o., Ostrava - Poruba. Tato clona bude připojena na kombinovaný snímač

a hmotnostní průtokoměr Rosemount 3095 MV s pěticestnou ventilovou soupravou.

Popis

Clona je tenký nerezový kotouč obvykle s kruhovým otvorem a je-li jeho střed v

ose potrubí nazývá se taková clona centrickou. Největší předností centrických clon je jejich

konstrukční jednoduchost a jednoznačné definování normou ISO5167-1, kterými jsou

předurčeny k nejširšímu využití ve všech oblastech měření průtoku.

Clona je v potrubí vsazená v přírubovém spoji. Centrické clony jsou vyráběny

buď jako pracovní měřidla bez ověření nebo jako stanovená měřidla s ověřením při

dodržení montážních podmínek uvedených ve schválení typu. Oproti měřicím tratím s

ověřením nejsou součástí dodávky uklidňující úseky potrubí před a za clonou.

Použití

Komorová clona se vyrábí v rozsahu jmenovitých světlostí od DN 15 až DN 1000

pro jmenovité tlaky od PN 2,5 do PN 100. Použití komorové clony pro vyšší tlaky není

vzhledem ke konstrukčnímu provedení clony doporučováno. Hlavními částmi komorové

clony je dvoudílná obruba s prstencovou komorou a clonový kotouč. Clonový kotouč je

sevřen mezi dvěma díly obruby a utěsněn těsněním. Z obrub je vyveden odběr diferenčního

tlaku. Clonový kotouč je vyměnitelný. Pracovní poloha průtokoměru může být vodorovná i

svislá. Obvyklá stavební šířka clony s komorovým odběrem je 60 mm.
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Obr. 3.14 Schéma centrické clony s komorovými odběry tlakové diference

3.3.3.1 Princip metody měření a výpočet dle ČSN EN ISO5167-2

Princip metody měření spočívá v zabudování clony do potrubí, v němž plným

průřezem protéká tekutina. Zabudování clony způsobí rozdíl statických tlaků mezi přední a

zadní stranou clony. Hmotnostní průtok qm lze určit použitím rovnice (3.1):

= 2Δ (3.1)

qm - hmotnostní průtok [kg/s]

c – součinitel průtoku [1]

b – poměr d/D [1]

e – součinitel expanze [1]

d – průměr clonového kotouče [mm]

Dp – diferenční tlak (rozdíl statických tlaků) [Pa]

r1 – hustota tekutiny [kg/m3]

Meze nejistoty je možné vypočítat použitím postupu uvedeného v kapitole 8 ISO

5167-1:2003. Výpočet hmotnostního průtoku, což je ryze aritmetická operace, se provede

tak, že se jednotlivé členy na pravé straně základní rovnice (3.1) nahradí jejich číselnými

hodnotami.

Podobně se vypočítá hodnota objemového průtoku qV z:
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= (3.2)

qm – hmotnostní průtok [kg/s]

qv – objemový průtoku [m3/s]

r – hustota [kg/m3]

Jak bude později v této části ISO 5167 vysvětleno, součinitel průtoku C, je závislý

na Reynoldsově čísle Re, které samo závisí na qm a měl by se získat iterací (viz příloha A

ISO 5167-1:2003, která obsahuje pokyny týkající se volby iteračního postupu a odhadu

vstupních hodnot). Průměry d a D, uvedené ve vzorci, jsou hodnoty průměrů při

provozních podmínkách. Měření provedená při jakýchkoli jiných podmínkách by měla být

korigována pro každé možné roztahování a smršťování materiálu primárního prvku a

potrubí, způsobené velikostí teploty a tlaku tekutiny během měření. Je třeba znát hustotu a

viskozitu tekutiny při provozních podmínkách. V případě stlačitelné tekutiny je také

zapotřebí znát izentropický exponent tekutiny při provozních podmínkách.

Součinitelé clon a odpovídající nejistoty

Meze použití

Normalizované clony musí být používány pouze v souladu s touto částí ISO 5167

za následujících podmínek.

Pro clony s koutovými odběry nebo s odběry ve vzdálenostech D a D/2:

– d ≥ 12,5 mm;

– 50 mm ≤ D ≤ 1 000 mm;

– 0,1 ≤ β ≤ 0,75;

– ReD ≥ 5 000 pro 0,1 ≤ ß ≤ 0,56;

– ReD ≥ 16 000 β2 pro β > 0,56.
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Součinitelé

Součinitel průtoku C

Součinitel průtoku C je dán Reader-Harris/Gallagherovou (1998) rovnicí:

C=0,5961+0,0261β2-0,216β8+0,000521 106βReD
0,7 +(0,0188+0,0063A)β3,5 106ReD

0,3
+ 0,043+0,080 e-10L1-0,123 e-7L1 1-0,11A β41-β4 -0,031 M2́-0,8M2́1,1 β1,3 (3.3)

V případě, kde D < 71,12 mm (2,8 palce), musí být přičten k rovnici (4) následující výraz:+0,011(0,75 − )(2,8 − /25,4) (3.4)

(= d/D) poměr průměrů, s průměry d a D vyjádřenými v [mm]

ReD Reynoldsovo číslo vypočtené vzhledem k D

L1 (=l1/D) podíl vzdálenosti předního odběru tlaku od přední strany clonového

kotouče a průměru potrubí

L´2 (=l´2/D) podíl vzdálenosti zadního odběru tlaku od zadní strany clonového

kotouče a průměru potrubí. (L'2 označuje poměrnou vzdálenost zadního

odběru tlaku od zadní strany, kdežto L'2 by označovala poměrnou

vzdálenost zadního odběru tlaku od přední strany

´ = 2 ´1 −
= 19000 ,

Jsou-li poměrné vzdálenosti odběrů tlaku v souladu s požadavky – mezi 0,48D a

0,52D, pokud β ≤ 0,6; – mezi 0,49D a 0,51D, pokud β > 0,6. – 25,4 mm ± 0,5 mm, pokud β

> 0,6 a D < 150 mm;– 25,4 mm ± 1 mm, ve všech ostatních případech, tj. β ≤ 0,6 nebo β >

0,6, ale 150 mm ≤ D ≤ 1 000 mm. nebo dále jsou specifikovány průměr a bodového odběru
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a šířka a prstencové štěrbiny. Minimálníprůměr je určen praktickou potřebou předejít

náhodnému ucpání a mít uspokojivé dynamické vlastnosti.

Pro čisté tekutiny a páry:

– pro β ≤ 0,65: 0,005D ≤ a ≤ 0,03D;

– pro β > 0,65: 0,01D ≤ a ≤ 0,02D.

Jestliže D < 100 mm, hodnota a až ke 2 mm je přijatelná pro libovolné β.

Pro libovolné hodnoty β:

– pro čisté tekutiny: 1 mm ≤ a ≤ 10 mm;

– pro páry, v případě prstencových komor: 1 mm ≤ a ≤ 10 mm;

– pro páry a zkapalněné plyny, v případě bodových odběrů: 4 mm ≤ a ≤ 10 mm

použijí se v této rovnici následující hodnoty L1 a L'2:

– pro koutové odběry:

L1 = L´2 = 0

Součinitel expanze

Empirický vzorec pro výpočet součinitele expanze ε je pro všechny tři typy

uspořádání odběru následující.

= 1 − (0,31 + 056 + 0,93 ) 1 − /
(3.5)

Výsledky zkoušek pro určení ε jsou známé pouze pro vzduch, vodní páru a zemní

plyn. Nejsou však známy důvody proti užití rovnice (3.5) pro jiné plyny a páry, jejichž

izentropický exponent je znám.

Nicméně, rovnice (3.5) je použitelná jen, pokud p2 / p1 ≥ 0,75.
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Hodnoty součinitele expanze jako funkce izoentropického exponentu, poměrů

tlaků a poměru průměrů jsou pro usnadnění uvedeny v tabulce (Tab. 3.1). Tyto hodnoty

nejsou určeny k přesné interpolaci. Extrapolace není přípustná.

Tab. 3.1 – Součinitel expanze ε
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Obr. 3.15 Schéma centrické clony s koutovým odběrem
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3.3.3.2 Vzorový výpočet průtoku centrickou clonou s koutovými odběry

Výsledky počítané ručně, s výsledky počítané programem OrCal se liší, z toho

důvodu, že tento softwarový program je demo verzí a hodnoty zaokrouhluje.

Vzorový výpočet průtoku centrickou clonou s koutovými odběry tlak 1 bar

= 1 − ∙ ∙ ∙4 ∙ 2 ∙ Δ ∙
= 0,6051 − 0,275 ∙ 0,975 ∙ ∙ 0,0154 ∙ 2 ∙ 10000 ∙ 1,209= 0,0162 / = 58,5 /

C=0,5961 + 0,0261 − 0,216 + 0,000521 +(0,0188 + 0,0063 ) , , + (0,043 + 0,080 − 0,123 )(1 −0,11 41− 4−0,031 2´−0,8 2´ 1,1 1,3
= 0,5961 + 0,0261 ∙ 0,275 − 0,216 ∙ 0,275 + 0,000521 ∙ , + (0,0188 +0,0063∙0,3170,2753,5106220200,3+0,043+0,080 −10∙0−0,123−7∙01−0,11∙0,3170,27541−0,2754−0,0310−0,8∙01,10,2751,3
= 0,605
=
= 0,0150,0545= 0,275
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= 1 − (0,351 + 0,256 + 0,93 ) 1 −
= 1 − (0,351 + 0,256 ∙ 0,275 + 0,93 ∙ 0,275 ) 1 − 90000100000 ,
= 0,975
= 19000 ,
= 19000 ∙ 0,27522020 ,
= 0,317

= ∙
= 0,0545 ∙ 61,49 ∙ 10= 22020

Kontrolní výpočet programem OrCal

Zadání:

Obr. 3.16 Výpočet průtoku programem OrCal
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Výpočet:

Obr. 3.17 Výpočet průtoku programem OrCal

Vzorový výpočet průtoku centrickou clonou s koutovými odběry tlak 10 bar

= 1 − ∙ ∙ ∙4 ∙ 2 ∙ Δ ∙
= 0,6071 − 0,477 ∙ 0,997 ∙ ∙ 0,0264 ∙ 2 ∙ 10000 ∙ 12,14= 0,1625 / = 584,9 /

C=0,5961 + 0,0261 − 0,216 + 0,000521 +(0,0188 + 0,0063 ) , , + (0,043 + 0,080 − 0,123 )(1 −0,11 41− 4−0,031 2´−0,8 2´ 1,1 1,3



36

= 0,5961 + 0,0261 ∙ 0,477 − 0,216 ∙ 0,477 + 0,000521 ∙ , + (0,0188 +0,0063∙0,0780,4773,51062193160,3+0,043+0,080 −10∙0−0,123−7∙01−0,11∙0,0780,47741−0,4774−0,0310−0,8∙01,10,4771,3
= 0,607
=
= 0,0260,0545= 0,477
= 1 − (0,351 + 0,256 + 0,93 ) 1 −
= 1 − (0,351 + 0,256 ∙ 0,477 + 0,93 ∙ 0,477 ) 1 − 9900001000000 ,
= 0,997
= 19000 ,
= 19000 ∙ 0,477219316 ,
= 0,078

= ∙
= 0,0545 ∙ 61,49 ∙ 10= 219316
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Kontrolní výpočet programem OrCal

Zadání:

Obr. 3.18 Výpočet průtoku programem OrCal

Výsledky:

Obr. 3.19 Výpočet průtoku programem OrCal
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3.4 Vzdušník

Vzdušník bude připojen na výtlačné potrubí z kompresoru. Slouží k vyrovnávání

tlaku, které je vyvoláno proměnnou spotřebou stlačeného vzduchu. Současně je vzduch

částečně ochlazován odvodem tepla velkou plochou pláště vzdušníku.

3.4.1 Pevnostní výpočet vzdušníku

D = 50 MPa

p = 1 MPa

Ro = 0,15 m

t = ? mm



Podmínky pevnosti:

1) Rankina:

( = = ; = 0)≤2 = ⇒ = 2 = 1. 10 . 0,152.50. 10 = 1,5
2) Saint – Venant:

≤= 1 [ − ]; = , íž ∶ 1 2 − 2 ≤ ,
2 (1 − ) = ⇒ = 2 (1 − ) = 1. 10 . 0,152.50. 10 (1 − 0,3)= 1,05
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3) Guest:

≤= ( − )2 ; = 2 , íž12 2 < 2 , 2 = ⇒ = 2 = 1. 10 . 0,152.50. 10 = 1,5
4) Beltrami:

≤ ,− 2 + ≤ ,
2 2 − 2 = ⇒ = 2 2 − 2 = 1. 10 . 0,152.50. 10 √2 − 2 ∙ 0.3 = 1,77

D = dovolené normálové napětí

= tečné napětí

M = meridiánové napětí

max = maximální normálové napětí

1 = napětí v bodě 1

2 = napětí v bodě 2

3 = napětí v bodě 3

p = tlak ve vzdušníku

Ro = střední poloměr vzdušníku

t = tloušťka vzdušníku

max = maximální napětí

D = dovolené napětí

E = modul pružnosti v tahu

Poissonová konstanta

max = maximální smykové napětí

D = dovolené smykové napětí
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wmax = maximální napětí

wD = dovolené napětí

Výpočtová tloušťka vzdušníku je 1,8 mm pro maximální tlak 10 barů. Použitý

vzdušník z místnosti G315 má tloušťku stěny 5 mm tzn., že použitý vzdušník pevnostně

vyhovuje.

4. Konstrukční zpracování

4.1 Měřící trať s jednostupňovým kompresorem

4.1.1 Kompresor

Podle zadání diplomové práce první měřící trať bude osazena pístovým

bezmazným jednostupňovým kompresorem AKK-O236-D (W) s výkonností 230 l/min a

příkonem motoru 1,1 kW.

Obr. 4.1 Obrázek jednostupňového pístového bezmazného kompresoru



41

4.1.2 Vstřik vody

U jednostupňového kompresu se bude voda vstřikovat do nasávaného vzduchu

před vstupem do prvního stupně kompresoru a do stlačeného vzduchu na výstupu

z kompresoru (viz.obr. 4.2).

Obr. 4.2 Schéma měřící trati a vstřiku vody s jednostupňovým kompresorem

4.2 Měřící trať s dvoustupňovým kompresorem

4.2.1 Kompresor

Podle zadání diplomové práce druhá měřící trať bude osazena pístovým

bezmazným dvoustupňovým kompresorem AGK-O751 s výkonností 740 l/min a příkonem

motoru 4 kW.
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Obr. 4.3 Obrázek dvoustupňového pístového bezmazného kompresoru

4.2.2 Vstřik vody

U dvoustupňového kompresu se bude voda vstřikovat do nasávaného vzduchu

před vstupem do prvního stupně kompresoru, potom do stlačeného vzduchu mezi prvním a

druhým stupněm kompresoru a potom do stlačeného vzduchu na výstupu z kompresoru

(viz.obr. 4.4).

Obr. 4.4 Schéma měřící trati a vstřiku vody s dvoustupňovým kompresorem
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5. Praktické umístění trati

Na (obr. 5.1) je vidět umístění měřící tratě s dvoustupňovým kompresorem

v místnosti G314. Trať bude umístěna vpravo, z pohledu od dveří a bude umístěna cca 50

cm od okna. Sání i výtlak budou v místnosti. Kompresor bude přichycen čtyřmi šrouby na

stole. Trať bude uchycena na stropě (dílenské výkresy v příloze). Vzdušník bude přichycen

na zdi.

Obr. 5.1 Umístění tratě v místnosti G314 – pohled od dveří
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Obr. 5.2 Detail umístění trati v místnosti G314
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6. Závěr

Ve státní energetické koncepci 2010 v bodě 5.6. Výzkum, vývoj, inovace a

školství píší, že „Vysoce inovativní výzkum a vývoj v energetice a energetickém

strojírenství směřovaný do oblastí s konkurenční výhodou ČR bude jedním z klíčových

faktorů konkurenceschopnosti české energetiky a průmyslu. Hlavním zdrojem přidané

hodnoty je dodávka inovativních řešení, služeb a investičních celků spíše než samotná

dodávka strojů a zařízení“, dále „Posílit vazby mezi výzkumem, školstvím, státní správou

a praxí formou dlouhodobé strategie definující prioritní oblasti a cíle. Koordinovat státní

programy a podporu z veřejných zdrojů se soukromými prostředky s cílem dosažení

maximální efektivity.“

Diplomová práce odpovídá požadavkům Státní energetické koncepce, neboť

realizované provozní tratě budou sloužit studentům a zvyšovat jejich praktické zkušenosti.

V diplomové práci jsem se zabýval návrhem dvou měřících tratí, kde jsem konstrukčně

zpracoval trať (kompresor, regulační ventily, měřící trať s centrickou clonou, měření

teploty, průtoku, tlaku) a umístění trati v místnosti G314. Rád bych aby tato trať byla

realizována, protože si myslím, že je potřeba dál pokračovat a zkoumat a co nejvíce se

přiblížit izotermické kompresi z důvodu velké úspory technické práce. Dále si myslím, že

to bude velice dobrá a užitečná učební pomůcka pro studenty kde se za 1) setkají

s měřením teploty, tlaku a průtoku na této trati a můžou porovnat jaká je úspora energie

bez vstřiku chladící média a se vstřikem chladícího média a za 2) tato trať může dále

sloužit pro další výzkum, kde se bude navrhovat vstřik chladícího média, dýzy, atd.

Výzkumem chlazené komprese je potřeba se zabývat, neboť je nutné snížit

energetickou náročnost a ušetřit tak nejen výdaje provozovatelů, ale i primární zdroje a tím

i životní prostředí.

V technické dokumentaci je návrh měřící tratě včetně uchycení a připojení

v místnosti G314. Veškeré připojení je z kovových trubek DN 50, připojení ke kompresoru

a vývod stlačeného vzduchu z kompresoru je hadicí. Podle zadání je měřící trať vybavena

zařízením pro měřením teploty, tlaku, teploty. Pro měření teploty jsem navrhl odporový

snímač teploty Pt100. Pro měření tlaku jsem navrhl měřící snímač Rosemount 3095 MV.

Pro průtok jsem navrhl měřící trať s centrickou clonou s koutovými odběry. Veškeré

měřené fyzikální veličiny budou analogově přenášeny do PC. Dále jsem podle zadání volil
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kompresor pro první trať jednostupňový, pro druhou trať dvoustupňový. Oba kompresory

jsou pístové, bezmazné.
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