
369 Výpočet skutečného průtoku turbokompresorem
z univerzální charakteristiky
Mref [kg·K0,5·s-1·Pa-1] referenční průtok (reffered
flow); Nref [s-1·K-0,5] referenční otáčky (reffered
speed). Index ref označuje referenční hodnoty tj.
získané při měření pro pref, Tref na sání; ηiz(Nref) [-]
křivka vnitřní účinnosti kompresoru při adiabatické
kompresi a při konstantních bezrozměrových
otáčkách. Odvození rovnice pro výpočet skutečného
průtoku turbokompresorem z univerzální
charakteristiky je uvedena v Příloze 369.

● Charakteristika turbokompresoru s
redukovanými parametry

Referenční stav univerzální charakteristiky
je dán okolím měřící laboratoře, takže
každý kompresor může být měřen při
jiných referenčních stavech. To znamená,
že prostým porovnáním universálních
charakteristik nelze porovnávat dva
turbokompresory mezi sebou. Proto se
universální charakteristika přepočítává pro
standardní podmínky na sání (standardní
tlak atmosféry při hladině oceánu
ps=101,325 kPa a standardní teplota
Ts=288,15 K) nebo si tyto parametry zadá
zákazník a takto vzniklá charakteristika se
nazývá charakteristika turbokompresoru
s redukovanými parametry, viz Obrázek
838. Tato charakteristika určuje kompresní
poměr pro určitý redukovaný průtok a
otáčky turbokompresoru při standardních
podmínkách. Přičemž, referenční otáčky
přepočítané na standardní tlak a teplotu se
nazývají redukované otáčky a referenční
průtok přepočítaný na standardní tlak a
teplotu se na nazývá redukovaný průtok.

838 Charakteristika turbokompresoru
s redukovanými parametry
(a) rovnice pro přepočet universální charakteristiky
na charakteristiku s redukovanými parametry; (b)
rovnice pro výpočet skutečného průtoku
turbokompresorem z redukovaného průtoku; ps [Pa]
standardní tlak na sání; Ts [K] standardní teplota na
sání; mr [kg·s-1] redukovaný průtok (corrected flow);
nr [min-1] redukované otáčky (corrected speed).

● Opatření ke zvětšení stabilní oblasti
práce turbokompresoru a antipompážní
regulace

Pro zvětšení provozní oblasti
turbokompresoru se provádí různá
konstrukční opatření (většinou se jedná o
systém obtoků). Tato opatření se realizují u
turbokompresorů s kompresním poměrem
větším než 6,5 až 7,5 [1, s. 238] (u těchto
turbokompresorů už hrozí nutnost velmi
přesného vyladění parametrů jednotlivých
stupňů, což podstatně zmenší provozní
oblast turbokompresoru), proto se přibližně
v první třetině lopatkování instaluje
regulovaný odfuk do sání turbokompresoru
(Obrázek 958, s. 6). U větších
turbokompresorů mohou být i dva
regulované odfuky v první polovině
lopatkování (antipompážní regulace). U
leteckých motorů mohou být tyto obtoky
nasměrovány do výfuku turbíny, kde je
spalovací komora, která funguje na
principu raketového motoru.
U dvouhřídelových proudových motorů je
turbokompresor rozdělen na dvě části,
každá se svým rotorem, přičemž
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rozdílnými otáčkami jednotlivých rotorů se
dosahuje většího rozsahu regulovatelnosti
turbokompresoru (viz pod kapitiola 23.
Letecké aplikace spalovacích turbín a
aeroderiváty).

958 Vliv regulovaného odfuku do sání (proveden
v první třetině lopatkování) na absolutní
charakteristiku turbokompresoru
a místo spuštění odfuku při n=konst.; b posunutí
pumpovní čáry díky odfuku.

Stabilní oblast turbokompresoru lze
zvýšit tedy i rozdílnými otáčkami
jednotlivých stupňů. Takové řešení se
používá u radiálních turbokompresorů, kdy
se celý turbokompresor v podstatě skládá z
požadovaného množství jednostupňových
turbokompresorů, každý s vlastním
pohonem nebo se společným pohonem, ale
jednotlivé stupně jsou napojeny na
jednotlivé stupně převodovky, tak aby
každý měl optimální otáčky, viz Obrázek
667 a 630.

667 Třístupňový převodový kompresor
a hnací hřídel převodovky; b převodovka s čelním
ozubením a třemi koly. Samozřejmě mezi
jednotlivými stupni lze zařadit mezichladiče. Takové
konfigurace turbokompresoru mohou dosahovat
několika desítek MW. Mezi nevýhody patří velké
množství ucpávek a malé průtoky.

630 Převodový kompresor Siemens řady STC-GV
Tato řada kompresorů je určena pro stlačování plynů
až do tlaku 20 MPa při příkonu až 60 MW [8].

● ● ●
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