VÝROBA STLAČENÉHO VZDUCHU
Energetické parametry kompresorů
STLAČENÝ VZDUCH
Stlačený vzduch je energetické médium, nesoucí tlakovou energii. Stejně jako elektřina se řadí mezi sekundární zdroje energie. Používá se v celé řadě aplikací. V průmyslu a automatizaci
především pro pohon a ovládání pneumatických strojů a zařízení. Často používá také pro chlazení, čištění ofukováním, nebo pro přepravu předmětů potrubím, plnění pneumatik atd.
Výhody použití stlačeného vzduchu jsou dobrá uskladnitelnost, v podstatě neomezená dostupnost jako vstupního média, ekologická nezávadnost, apod. Největší nevýhodou stlačeného
vzduchu energetická náročnost jeho výroby, při které se spotřebuje značné množství primární energie. Uvádí se, že na výrobu stlačeného vzduchu připadá cca 10 % z celkové spotřeby elektřiny v
průmyslu. To přináší i vysoké ekonomické náklady na výrobu stlačeného vzduchu.

VÝROBA STLAČENÉHO VZDUCHU - KOMPRESORY
Stroje vyrábějící stlačený vzduch, či obecně jakýkoli stlačený plyn jsou kompresory. Ve vztahu k výrobě stlačeného vzduchu jsou
to pak kompresory vzduchové, které jsou nejčastějším typem kompresorů vůbec.
Termodynamickým procesem, který probíhá při stlačování plynu je komprese. Teoreticky může být komprese popsána různými
termodynamickými ději – adiabatickým, izotermickým, polytropickým (viz obr. 1).
Pro pohon kompresorů se používá nejčastěji elektromotorů, lze ale použít i parních a plynových turbín.

Druhy kompresorů
Kompresory se dělí podle řady hledisek. Např. podle druhu pracovní látky (kompresory vzduchové, aj. ), podle stlačení,
výkonnosti, konstrukce, účelu, atd.
Základní je dělení podle způsobu stlačování na kompresory objemové, které ke stlačení využívají změnu objemu pracovní látky,
nebo kompresory rychlostní (energetické) změnu kinetické a tlakové energie kontinuálně proudící tekutiny. Existuje pak celá řada typů
strojů jak objemových, tak i rychlostních.
Volba daného typu kompresoru je pak daná především požadovaným tlakem a dodávaným množstvím plynu.

Obr. 2 Rozdělení kompresorů podle způsobu stlačování a provedení

Obr. 1 Průběh komprese z tlaku p1 na tlak p2 v p-V a T-s diagramu pro
různé termodynamické děje s uvedeným polytropickým koeficientem n
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Obr. 3 Šestistupňový radiální turbokompresor pro stlačování vzduchu

Tlakový poměr
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Poměr tlaku výtlačného k tlaku sacímu - σ =
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Výkonnost kompresoru
Výkonnost kompresoru je jeden ze základních údajů kompresoru z hlediska využitelnosti. Výkonnost kompresoru je definována jako hmotnostní nebo objemový průtok výstupním hrdlem
stroje. Je jen částí nasávaného plynu, neboť je snížena o únik netěsnostmi do okolí. V technické praxi bývá nejčastěji uváděna jako průtok objemový, vztažený na tzv. normální stav (daný
definovanou teplotou a tlakem), neboť objem plynu se s tlakem a teplotou značně mění. Stanovuje se také tzv. výkonnost aktuální, vztažená na stav na sání kompresoru.
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[m 3 .s -1 , m 3 .h -1 ] , kde md je hmotnostní průtok výtlačným hrdlem a ρs je hustota v sání kompresoru.

Příkon kompresoru
Příkon kompresoru značí přivedenou práci (energii) pro zajištění výroby stlačeného vzduchu, tedy požadované výkonnosti. Příkon přivedený pohonu
kompresoru je zmenšen o řadu ztrát, než je přiveden vzduchu. Jsou to ztráty v pohonu (účinnost elektromotoru, nebo turbíny) a převodu (pokud je), ztráty
mechanické (uložení kompresoru, práce k pohonu olejových a chladících čerpadel apod.) a vnitřní ztráty kompresoru.
Obr. 4 Příkon přiváděný kompresoru a jeho
ztráty
Zdroj: skripta VŠB TUO

Účinnost kompresoru

Pro posouzení míry dokonalosti strojí slouží také energetické účinnosti vyjadřující míru využití přivedené energie. U kompresorů bývá účinnost vztažena k vybranému ideálnímu
termodynamickému ději. Podle děje, který je zvolen za srovnávací se stanovují tyto účinnosti:
- Účinnost izotermická
- Účinnost izoentropická
- Účinnost polytropická

Měrná spotřeba energie
Měrná spotřeba energie pro zajištění výroby stlačeného vzduchu je v technické praxi velmi používaná veličina. Jako energetické-ekonomická veličina umožňuje srovnání různých strojů z
hlediska ekonomice provozu. Představuje množství spotřebované energie potřebné ke kompresi daného množství vzduchu při daném tlakovém poměru, jinak tedy energetickou náročnost výroby
stlačeného plynu. Lze ji vyjádřit jako podíl příkonu přivedeného stroji a výkonnosti.

P
[kWh.m -3 , MJ.m -3 ] , kde P je příkon kompresoru a Vd je výkonnost kompresoru.
C=
Vd

Charakteristiky turbokompresorů
U turbokompresorů se pak z naměřených údajů sestavují ještě závislosti výtlačného tlaku, nebo stlačení, příkonu a účinnosti na
dopravovaném množství (výkonnosti kompresoru). Tyto závislosti se nazývají energetické charakteristiky kompresorů. Na tlakové
charakteristice (viz obr.) je patrná větev nestabilní, kdy stlačení s dopravovaným množstvím roste a větev stabilní, kdy stlačení v závislosti
na výkonnosti naopak klesá. Turbokompresory by měly být provozovány zásadně v oblasti stabilní, protože v nestabilní oblasti hrozí vážné
mechanické poškození stroje.
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Obr. 5 Typické energetické charakteristiky turbokompresorů
radiálních (vlevo) a axiálních (vpravo, zde je zobrazena pouze
stabilní oblast práce kompresoru)
Zdroj: skripta VŠB TUO

