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Jiří Sýkoraj Ing,, CSc.

Ferox n. p., Děčín, ČSSR

Zkušenosti s použitím vakuopráškavých izolací u přepravních cisteren na zkapalně-
né plyny

(EXPERIENCE WIIH USING POWDER VACUUM HJSUIAIIOH FOB LIQUID GAS TRANSPORT VBSSBLS)

SUMMARY: More than 25 semitrailers IN 15 capable of carving 15 000 1 of liquid
oxygen were manufactured. Two serious accidents occured during last year.
In the first case the truck delivering liquid oxygen to the hospital's
tank caught fire. Tyres burnt out bat no oxygen was released. She outer
schell of the semitrailer's vessel was easely repaired. In the second
case the semitrailer filled with liquid oxygen turned up. The shells of
both vessel were practically undamaged. Xhese cases have proved the pow-
der vacuum insulation superiority in comparsion with the superinsulaticn
from the safety point of view.

Preprava plynů v kapalném stavu automobilovou dopravou se stala v průběhu
posledních dvaceti let běžnou záležitostí. Ve velkých množstvích jsou tak tran-
sport ovány rázné hořlavé i nehořlavé plyny* V důsledku většího počtu vážných ha-
várií, které zapříčinily značné materiálové škody a ztráty na lidských životech,
vznikl značný tlak na zvýšeni bezpečnosti přepravy nebezpečných látek a podchyce-
ní příslušných opatření legislativními úpravami.

Proto také Československo přistoupilo v roce 1986 k podepsání "Evropské do-
hody o aezinárnodní silniční přepravě nebezpečných věcí" (ADR). Podle této dohody,
kterou schválila většina evropských státi, je třeba pohlížet na kapalný kyslík,
dusík a argon jako na látky nebezpečné. Jsou zavazeny do třídy 2 "Stlačené, zka-
palněné nebo pod tlakem..rozpuštěné pljtay" skupiny C "Zkapalněné plyny silně pod-
chlazené" číslice 7a).

Při vývoji návesové cisterny SN 15 na přepravu kapalného kyslíku, dusíka a
argonu byl na bezpečnost a spolehlivost kladen velký důraz. V a shodě s citovanými
předpisy ADK bylo u nás již vyrobeno více než 25 návesových cisteren, které jsou
po řadu let provozovány v tuzemsku i v zahraničí (SBIJ). 0 jejich konstrukčním
řešení bylo referováno dříve (1), (2) a proto se zde zaměříme na zkušenosti z
dlouhodobého provozu.

Z hlediska přepravovaného media j e z produktů dělení vzduchu nejnebezpečnější
kapalný kyslík. I když jde o látku nehořlavou, hoření podporuje a v prostředí plyn-
ného kyslíku za nepříznivých podmínek hoří většina bžäných konstrukčních aateriálů.
Přitom návesové cisterny převážně slouží k transportu kapalného kyslíka.

Vzhledem k velkému počtu ročně najetých kilometrů a se statistických údajů
a autohavárií bylo možno oprávněné očekávat i havárie návesových cisteren 'ti" 15*
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V minulém roce došlo ke dvěma vážnějším haváriím při přepravě kapalného kyslíku.

V prvním případě přistavil plnou ciaternu zaměstnanec ČSAD na nádvoří Okres-

ního ústavu národního zdraví v Rokycanech k odpařovací stanici kapalného kyslíku.

Připojil cisternu k odpařovací 3tanici ohebnou hadicí a zapojil přívod elektrické-

ho proudu k čerpadlu kapalného kyslíku. Podle provozních předpisů zahájil podchla-

zování čerpadla a po dosaženi provozní teploty čerpadlo spustil. Zhruba po 15-ti

minutách po příjezdu zjistil, že hoří levé zadní pneumatiky podvozku. Duchaprítom-

ne odstavil čerpadlo, odpojil hadici a popojel s hořícím vozidlem o 20 m od odpa-

řovací stanice. Zavolal potom hasiče, kteří se dostavili v poměrně krátké době a

zbytky pneumatik uhasili. Druhý den po vychladnutí cisterny byla přistavena dal-

ší prázdná cisterna, do které byl bez problému přečerpán kyslík z poškozeného vo-

zidla. i «-

Po znaleckém ohledání vozidla bylo možné vyloučit závadu elektroinstalace

jako příčinu požáru. Stejně tak nebyla zjištěna žádná porucha na brzdovém systému,

která by nohla způsobit vznícení pneumatik. Za nejpravděpodobnější příčinu ohně

lze pavažovat defekt pneumatiky při jízdě zatíženého návěsu. Poškozená pneumatika,

zahřívaná třením, byla za jízdy chlazena proudícím vzduchem. Po zastavení soupra-

vy jnohla doutnat a k vaníconí mohlo dojít vlivem zvýšené koncentrace kyslíku v

přízemní vrstvě atmosféry, do které byl vyfukován při podchlazování čerpadla.

V místech,kde zasahoval plamen hořících pneumatik na plaší cisterny, dosaho-

vala teplota hodnot vyuších než 650 °C, nebo? doä'lo k roztavení hliníkové ochran-

né schránky ohebné hadice. Vlivem vyaoké místní teploty došlo k lokálnímu vyšíhání

vnějšího pláště cisterny, ke ztrátě stability a k místním deformacím pláště. Přesto-

že teplotní rozdíl mezi vnějším a vnitřním pláštěm byl větší nes 800 °C, a to na

pouhých 150 mm izolace, nedošlo k přílišnému odoaru kyslíku. Uebyla protržena po-

jistná membrána chránící vnitřní nádobu proti přetlakování a nedošlo ani Je úniku

plynného či kapalného kyslíku. Při dodatečné kontrole byla ajiatěna strata vakua

v důsledku vypálení 0-kroužků v odčerpávacím ventilu.

Ze zahraničních materiálů jsou známy obdobné případy kdy došlo k úniku kepal-

néhD a plynného kyslíku s následným nekontrolovatelným požárem, ve kteréní prakticky

celé cisterny shořely. Oproti tomu v našem případě došlo pouze k místnímu poškoze-

ní vnější nádoby.

Oprava cisterny byla poměrně jednoduchá. Pláaí byl' místně otevřen a byla zkon-

trolována sklotextitová nosná deska vnitřní nádoby, zda nedošlo k její degradaci.

Poté byl přes poškozený úsek navařen nový úsek lubu pláště, který byl místně vyz-

s-tužen vnějáírai žebry.

K další havárii návesové cisterny IN 15 došlo při smyku soupravy na kluzké

vosovce. Cisterna plná kapalného kyslíku 3e převrátila do pole. Opět přitom nedoš-

lo k úniku kapalného ani plynného kyslíku a dokonce ani k deformaci vnějšího pláš-

tě. K místnímu promáčknuti vnějšího pláště došlo až při zdvihání cisterny autoje-

řábem v důsledku neodborné manipulace 3 vázacími lany. Toto místní poškození pláš-

tě bylo opraveno jednoduchým vytažením do původního tvaru.

Oba popsané případy prokázaly v extrémních podmínkách vysokou spolehlivost,

bezpečnost a odolnost konstrukce návesové cisterny Tíf 15. Uchycení vnitřní nádoby

je dostatečně dimenzované a je 3chopnó přenášet značné sily vysoce převyšující
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provozní hodnoty. Byla potvrzena oprávněnost volby vakuopraakove izolace pro tepel-
nou izolaci návčsové' ci»torny. tento typ izolací Je schopen přenášet snažné síly a
tlumí vibrace potrubí a nádob. Hlavni předností väak Je, že si zachovává vyhovující
izolační vlastnosti i při ztrát* vakua, která nuže být způsobena právě havárií.
Nedochází proto v takových případech k úniku kyslíku odpareB. Harozdíl proti tomu,
nádoby izolované* mnohovrstvou izolací jsou citlivSjSi na otřesy a ztráta vakua způ-
sobuje úplnou ztrátu izolačních vlastností. V případS požáru by p&k u nádob s tako-
vouto izolací dofiXo nojen ke zničení izolace, ale i k přenosu tepla do vnitřní ná-
doby s nutným únikem kyslíku. Hejvětií československý provozovatel návesových cis-
teren n.p. lechnoplyn mSl možnost dlouhodobé provozovat cisterny s oberoa typy izo-
lací a dle jeho provozních zkušeností se nádoby s vakuopráškovou izolací lépe osvěd-
čují v provozu.

Podle naSeho názoru, který se shoduje a názory předních zahraničních výrobců
(3)» je vakuoprášková izolace nejvhodnějším typem izolací pro návesové automobilo-
vé cisterny, protože zajiSiuje a zabezpečuje jejich bezpečný a spolehlivý provaz.

Literatura:

(1} lýc U., Sýkora J.: Cisternový návěs na přepravu kapalných plynů IH 15.
Konference o technice nízkých teplot; Kryogenika '74

(2) Sýkora J.: Cisternový návěs na přepravu kapalných plynů TN 15.
Konference o technice nízkých teplot; Kryogenika '84

(3) Srttutigam li., Huppartz P. K.: Strassentransporttanks fttr verflussigte Gase
- geatern und heute.
Linde Berichte aus lechnik und Vissenschaft
Ho 54; 1986.
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Inc. Miloslav Cvojn, Dohuair Prokop, Stanislav flraabor*
ZVŮ IIrndoe Královo, ČSSR

VYMRAŽCVACÍ VINUTÝ VrAĚXÍX TEPLA.

( COXL-VO'JND HEAT EXCHANGER FOR XRSBZZNG PROCESS )

SUMMARY: Tho coil-wound beat oxobangor tor treating proesss represents a oryofonie
apparatus being exposed to tba spsoinl roquiroaonts duriac operation. Tne
ohanging of the oporation (froozing and thawing p*riods)oalls for the aeoes-
sity to carry out tho cyolio fatigue strength oaloulation. The ooll-vound
bundlo woicht during tho proooss of Monufaoturo in horizontal position ln-
fluono** tho oritioal parts of ths ooro of vindins, thus roquirioc tlw
ofl'octivo roinforooiaont. Duo to tho applied conoral Assign of tbo n«at sx-

tho aanufaoturo and proeoss conditions aro fully ooaplied with.

VywraSovaci vinutý výoSník topia patři M Z l spociálni níxiotoploiaí aparáty,
o Joho-2 colkovó koncepci rozhoduji, !cro«3 základních paranotrfl xpraeovávanýéb aodii,
dalSi zvláštní po2adavl:y, vyplývající z teclmologickéno procesu. Daji se charakteri-
zovat jako střídáni vymvažovaaí a oát&vaei periody a celkový garantovaný pofiet cyklů
v dobS životnosti aparátů.

Vinutý výmfiník uvodenúho typu, který byl ZVÚ zkonstruován a vyroben ale teohoo-
loeickóho vý^oBtu VWCHT Wradoo Královo, «á tyto základni rozaerová a naotnostni na-
raaotry (obr. 1):

A - pr&MSr jádra: 369 mm
B - pr&Mor vinutí: 2 818 nu
C - výska vinuti: 7 400 ma
D - max.průMer plástS: 3 600 ma

trubky vinuti: ft 25 x 1,75 **

výmenná plocha: 1 900 a 2

hmtnost svazku: 39 t
hmotnost aparátu: 75,5 t

Při n&vrhu aparátu ve spodní čás-
ti Jo plnu rospektován požadavok na
apolohlivý provoz s vyuSitlm zkuSonos-
ti z provozu vynražovaeícli aparátů »a-
lýclt rozmaru a výkonů. Jsou proto pou-
žity spodní bo&ni trubkovnice, ktori
zaruBuji, ze odtávoná náarasa so budo
shronaiďovat ve spodním sberacíis pros-
toru a kapalinu nobtido trvalo natokat
do místa spojo trubka - trubkovnice.

ItozhodujicÍM konstrukoníw uzloa
^vinutóho výwBníku o volicí bnotnosti
' svazku je jádro vinuti, JoboS mSJsi
průaiSr jo dán toeunologiokýa výpofitba.
Jádro vinuti ausi být pavnoatnS dl-
aonzováno tak, aby bylo schopni! pro-
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nást votkará nnoáhání v dobí výroby svazku v horizontálni polos*. M l * mimi zaruSlt
spolohlivou •itnipulnd při pláXtoni, dopravS a konaonS tvoří nosný al»wnt svazku
vo vertikální polozo při provozu aparátu. Z rozboru uvadoných zpasoba «—-^^n* Jád-
rn vyplývá, žo nojaxponovnnajSi fázi 40 dotw výroby vinutého svazku. Při. ni jádro
spočívá na unaíeSich navíjecího stroje a Js vystaveno oyklioká«u w—shlnf, J» zatS-
žováno tíhovou ailou od vlastních äsot, tíhovými silami hmot navljoiiýob trubatc *
diatanSnich páakft a silou potřobnou lc ut»-2oni navijanýeb trubak, proatnoou po výSe*
vinuti. Zbytková voda po tInkové zkouSco navinuto vratvy a* rovnít amai tnwXovst.
VJoehna tato *at£žoni vyvolají v Jodř* cyklickí obybovo mwatitní. HosbSb, otáBanl
Jádra-při navíjoni o dobCh jo sajiStSn na navijocl* atrojl tak, C« J* vylouSana na-
rovnouSrnoat eltodu a rasy, takSa Jo MoXn6 uvalovat xatiXotti fconatatniai kroutíoia)

MOMOntOM.

2a xJodnoduSon/.lio atatiekóho výpoíitu vyplývá, Xo kritlckyai alaty najvatalbo

nnnáliáni Jádra Jaou uíata Ml a ISZ (obr. l), ktorá představuji poSátafc a konao naví-

jeni, tan. vyvozuji výtku vinuti. V tSebto aiatoob nalxa uvaSovat výstuCný úSinak

distančních p&sk& ani aoni možaó provóat vr»tuíani J&dra % vnSJSi strany. Ja proto

provodono ofoktivni vyztuženi Jádra nnliaovanou trubkou, ktorá pokrývá kritická ais-

ta a zasahujo do přilehlých oblastí.

Na základS konatrukSního řaSoní jádra byl navrSan vypoStový aodal pro stanová-

ni životnoati, roap. poKtu cyklu do poruaoni* VýpoSat byl ovSřan a upravan na podkla-

d3 tenzoaotrickdbo raíJřoni naa&hání Jádra va vybraných aiataob poNocl 32 satmdovanýen

tenzontotrň. Hoření byio prováděno v průbSbu výroby prvního viantono •vaSku jríUf V*

navinuti 10., 15., 20., 25. a 29. vrstvy. Dylo prokázáno, So aíato nojvttiibo waa4h<i

KĹ M2 jo doatatoSnS vyztuženo a So eolkovo řoloní Jádra zaruCujo bozpaCný spoaob výro-

by v díloiiakýolt podmínkách.

Vinutý avazok tvoří vratvy vinuti navíjaní v lovo-pravýcb Sroubovioiob. Vratvy

jsou oddSlony tvarovanými diatanCníaii pásky) ktorá vysazuji prašnou polohu trubky v*

vinutí a earuSuJí požadovanou eooaotrii svazku, a distančními pásky tvaru O. Tyto

profily sniSuji hmotnost svazku vo srovnání s dřlvo pouSívanyai plochými tySaad. a sou-

CasnS vytvářejí pratoSná kanály pro proudsni Madla v aazltrubkováai prostora.

-Trubky vinutí jsou v Solní i bočních trubkovnicích povnoatnS zaváleovány a tla-

nostnS ovuřony. Jo použit přímý hotorogonni svarový spoj boz plátování trubkovnica.

Celková koncepce vinutóho svazku a jobo ustávaní v pláiti v horizontálni polozo
znbraňujo přidavnanu xuiwáliání cyklicky zatSSovanoho pláStS od hajotnoatl svazku. Ja
úSclnS využita spodní přiruixi jádra, Jako opfirná plocha, přaa ní* ja zatizaní od
hootnoati přonáSono vnitřnía podstaveoM do vnBJZiho oparnáho podstavci*.

Uvadoná provodoní vyaraSovaoiho vinutáho výwluflfii tapla je vyuíitelnä 1 pro vi-
nutá svazky a haotnoati 50 t.

Literatura:
1) Cvojn M., Prokop D., Braabora S., Varga K.: AO

2) Fridrioh F., Varga K-: TZ 820-85-331

3) Fridrioh F., Varen X.t 17. 880-85-331
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Pevnostní problematika vinutých výměníku tepla

(A COHSSRUCIIOH PROBLEM 0? COIL WOUHDSD TUBS H B W EK8AXG288)

Coll wounded tube heat exchanger* are complicated and expensive apparatu-
ses, ihey are the naln part or the air separation plant and soanomy of the
whole plant depends on then*
'Aliile formerly the aost Important element of the heat exchanger was the
central core which was made from a massive steel tube, a new construction
used the self carrying capacity of the tube coll durring the production.
Therefor the exoluding of central steel tubs mas possible*
Xho mathematical model of the tension was verified, the detailed measurement
of deformations durring thn production of exchanger, which was mads from
aluminium tubes i 12 x 1,5 mm, was done.

Konstrukce vinutých výměníku tepla s rozměrnými trubkovými svazky z hliníkových
trubek o rozmSreoh i 12 x 1,5 mm se dříve prováděla s nosnou ocelovou středovou trub-
kou. Konstrukčnímu řeSení svazku výmSníku odpovídal výpoStový model přenosu spojité-
ho zatížení vyvolaného vlastní vahou svazku, ve kterém vešker* zatížení přenáSÍ pouze
středová trubka svazku*

Středové trubky svaska takto navrhovane jsou rozměrná a musí být zhotoveny
z oceli. Dosud největší výmSník této koncepce s hmotností trubek svazku cca 7 t mil
dálku svazku 7,6 m a hmotnost ocelová středová trubky o rozměrech i 27Í x 36 mm by-
la 1,8 t.

S rozvojem středotlakých zařízení na delení vzduchu vzrostly požadavky na výrobu
rozmarných visutých výměníků tepla, a proto bylo nutné věnovat otázce středová trubky
svazku zvýšenou pozornost s cílem snížit hmotnost i cenu výmSníku a odstranit ocel
z jeho konstrukce*

Byla navržena zcela nová konstrukce vinutého výměníku tepla, chráněná autorským
osvědčením (1-1). V táto nová konstrukci tvoří hliníková středová trubka svazku o roz-
měrech i 216 x 6 am spolu s dalšími komponentami svazku (mimo navíjených trubek)
kompaktní svařenec, na který je mošno % hlediska průběhu výroby pohlížet jako na nos-
ník o dvou podporách (obr. 1) s rovnoměrným zatížením od vlastní váhy (vSetni navíje-
ných trubek). Základem svazku v nava konstrukci je tzv. oívka (obr* 1), kterou tvoří
AI středová trubka, vzpěry prstenců a prstence cívky svazku. Po těchto prstencích ae
svazek výměníku při výrobě odvaluje, čímž je umožněno postupná navíjeni jednotlivých
vrstev trubek* Vrstvy jsou navíjeny střídavé v pravýoh • levých srauaevloieh • ti*,
že Geometrická rozměry vinutí jsou vymezeny prokládkami, která jsou umistbvány mezi
jednotlivá vrstvy vinutí. Prokládky mají tvar nerovnoxssmennáho I profilu, který tlouš-
xkou své delSí strany o příčných rozměrech 20 x 2 mm vymezuje rozteí mezi vrstvami.
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Ha k m t í í straně profilu jsou po délce vystřiženy průseky, které vymezuji rozteč tru-

bek v dané vrstvě. Prekládky jsou na obou koncích svazku uvařeny se vzpíráni prstenců.

ÍEZ A-A ODVAIOVACÍ PftfPMVEK

VZPtftY PtSTENCiPRSTENEC ClVKY SVAZM

Obr. 1

STtEOOVi TKUiKA

OSA PftlfcEZU

Obr. 2

Za předpokladu, že třecí síly vyvolané během navíjení příslušné vrstvy svazku
jaou dostatečné velké, aby zajistily fixní polohu prokládky vzhledem k sousedním dvě-
ma vrstvám vinutí a tedy i k ose svazku, je možná následující úvaha: Honení; setrvač-
nosti celého průřezu svazku (obr. 2) bude- zjednodušeně odpovídat momentu setrvačnosti
systému tvářeného centrálním mezikružím a soustavou vláken v níž je poloha každého
vlákna vůči ose systému a vůči ostatním vláknům pevně fixována tok, se nemůže dojít
k žádným vzájemným posuvům vláken mezi sebou, ani vzhledem k centrálnímu mezikruří.

Z uvedené dvahy se pak dá odvodit, že přínos jednoho vlákna systému k celko-
vému aomentu setrvačnosti systému je dán podle Stoinerovy věty součinem příčného prů-
řezu vlákna se čtvercem vzdálenosti těžiště vlákna od osy průřezu tohoto systému.

Vzhledem k charakteru namáhání svazku výměníku běhen jeho výroby j« zřejmé, že
pokud akceptujeme předchozí odvození, budou jednotlivé prokládky během výroby svazku
muset být schopny přenášet střídavě tahová a tlaková namáhání, odpovídající zatížení
celého průřezu vahou již navinutých trubek a ostatních instalovaných komponent svazku.

Přenos tahového namáhání přísluSnou prokládkou nevyvolává pochybnosti, avíak pře-
nos tlakového namáhání vyžaduje bližSí rozbor. Nosná část prokládky (vlákno systém)
má následující rozměry: průřez 2 x 20 nm a délku 7,6 •! Pokud tedy vezmeme v úVahu
samotnou prokládku, je zřejmé', že není schopna přenáSet prakticky žádné tlaková neaá-
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haní vzhledem k minimální síle, kterou Je schopna přenést na vzpíť. Když si však tutéž
prokládku představíme jako vzpěru umístěnou v kanále* který zaručí dostatečně velký po-
čet opření ve všech bočních směrech, m&zeme odvodit, že prokládka je za těchto podoí-
•rfuk schopna přenést sílu, která odpovídá příčnému průřezu nosné čuati prekládky a hod-
notě pevnosti v tlaku použitého AI materiálu prokládky.

Vzhledem k tomu, so každá prokládka je po navinutí příslušné vrstvy sevřena m z i
sousedními vrstvami tak, že nera&2e dojít k zadnému jejímu podélnému ani příčnému vybo-
čení uvnitř svazku, je zřejmé, že bode schopna přenosu tlakového namáhání, a to až do
výSe nnznučené hodnoty*

Obr. 3
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V uvedeném systému středová trubka 3 prokládkami (obr. 2) je moment setrvačnosti
srubky oři navíjení vrstev s vyšším pořadovým číslem zanedbatelný. Hlavní po-

:íl nu celkovém momen-su setrvačnosti průřezu mají vždy prokládky pc3lcdních právě navi-
4tých vrstev svaaku a to díky jejich velké vzdálenosti od osy průřezu (obr. 2 ) .

.jorstické zdúvijiiuéní 3právxié funkce jednotlivé prokládky v nově -navrženém výpoS-
ovcra modelu namáhání průřezu je tedy dáno.

Otázkou však zůstává, zda třecí síly, vyvolané navinutím příslušné vrstvy svazku
i dostatečné na xo, aby nedošlo k prokluzu mezi prekládkou a,danou vrstvou a tím

<*usta8 i k faktickému vzájemnému prokluzu prokládek. ¥ případě, že by doSlo k naznače-
nému orokluau, doSls "oy i k pravSSení celého svesku podle obr. 3,

teoretický důkaz, še k prověšení nedojde, není možno vzhledem k cJwrakte-
ru výroby provést, bylo rozhodnuto uskutečnit experimentální měření pruhybu avazku
běhen výroby.

Podle nově navršeného výpočtového modelu přenosu namáhání byl navržen svazek vý-
měníku tepla s hmotností trubek cca 4,5 t a délkou svazku 7,6 a. V průběhu výroby vý-
měníku bylo provedeno proměření průhybu svazku, při němž byla kontrolována přesnost
nového výpočtového modelu, v němž přenosu namáhání, vyvolaného vlastní vahou svazku,
ae zúčastňuje nejen AI středová trubka o rozměrech i 216 x 6 mm, ale i prokládky me-
zi jednotlivými vrstvami 3 nosným příčným průřezem 20 x 2 mm.

Výsledky měření průhybu výměníku během jeho výroby jsou zřejmé z obr. 4.

Z uvedeného grafu vyplývá, že měřeni průhybu výměníku potvrdilo správnost nově
navršeného výpočtového modelu přenosu namáhání vyvolaného vlastní vahou svazku. Stře-
dová trubka vinutého výměníku tepla má v nové konstrukci výměníku hmotnost pouze 90 kg
oproti původním 1 800 kg.

Hově navržená konstrukce výměníku teple spolu s použitím netradičního přístupu
k výpočtu namáhání komponent svazku během výroby, tak umožnila spolu s nenáročnou
měřicí metodou docílit značných úspor hmotnosti při výrobě rozměrných svazků vinu-
tých výměníků tepla. Havíc tento nový přístup umožnil realizovat celohliníkové prove-
dení svazku výměníku, které odstranilo složité konstrukční řešení pro zajištění kom-
penzace teplotních dilatací svazků s ocelovou středovou trubkou po ochlazení výmění-
ku na provozní teploty.

Literatura

(L-1) Záruba P., Holub J., Sýkora J.: Vinutý výměník tepla
AO 227 563, 1982
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VÝSLEDKY INOVACE VÝROBNÍHO PROGRAMU EXPANZNÍCH TURBÍN PBS VELKÁ BÍTEŠ
(Results of the incvnticn of the expansion turbines manufacturing program in PBS
Velká Bíteš)

NUMMARY: Presentation of the thermodynamic parameters of the new expansion turbi-
nes with integral compressor and their operating properties analysis
are mode. Information dealing with helium microturbines serial manu-
facturing and natural gas turbine development is given. They ore menti-
oned some intentions in the expansion turbines construction.

představují dnes 70% väech poptávek nízkoteplotních turbín (déle EXT) v PBS.
Od r. 1980 byly vyvinuty 2 typy těchto EXT, dnes je konstruován třetí největší
typ. Celkem 4 stroje nejmenšího typu pracuji v Tesle Rožnov o CHZ Sokolov. Na
třech byln provedena podrobné měření parametrů s cílem najít příčiny nezměrně
nízkého poměrného stlačení kompresoru (dále PIK) a otáček. Příčiny byly nalezeny
ve způsobu provozování strojů. Ukázalo se, Se je třeba blíže aeznámit zákazníky
s nčkterými vlastnostmi těchto EXT zapojených do technologie podle schématu na
obr. 1.

sä§£§SŽ_y._2§§lS_§0JS£i£ byl° provedeno při několika hodnotách vstupního tlaku EXT
- p„„ - s pevným nastavením obtokového ventilu OV. Izoentropická Účinnost vlast-
ní turbíny (VT) činiltä 82,5*83,5 % v rozsahu expanzního poměru ET=8,27*10,35 -
cbr. 2. Závislost teplotního spádu VT na exp. poměru EXT je na obr. 3« Pro jme-
novitý exp. pomčr je teplotní sped c 2 K větší než garantovaný, a to díky vysoké
(•'činnosti VT přesto, Se PIK bylo nižäl než návrhové a VT pracovala s exp. pomě-
rem 8,5 místo 9,47. Z rozboru výsledků vyplynula příčina nízkého PIK - nedovřenl
obt. ventilu. (Uraístční clony pro měřeni hmotn. toku m^ neumožňuje zachytit
množství cirkulující přes obtok.) Při rastu p^» (při stálé vstupní teplotě EXT a
VT) dochází k růstu PIK - obr. 3» co2 plyne z rovnice 1 rovnováhy výkonu (dále
RVR) na hřídeli v ustálených režimech psané ve tvaru 2. Toto je příčinou růstu
parametru Q - hltnosti EXT nn obr. 3.Ze vztshu 3 pro Q je zřejmé, které veli-
činy kromě exp. poměru EXT ovlivňuji hltncat EXT. Parametr Q̂ , hltnosti VT lze
pro Ey^ 1 3 uvoíovat konstantní. Ha výsledcích 2|renl_v_CHZ_Sofcolov lze sledovat .
vlostneati EXT při různém otevření obt. ventilu. Bez ohledu na rozdíly v Em jsou
hodnoty 1)„ vyneseny n-i obr. 4 v závislosti nu pir^metru X. Režimy 1, 2, 3 s niž-
šími hcdnotsai X přísluší různé otevřenému OV, body 5 * 8 plně uzavřenému. Vy-
světlení nižáich hodnot v režimech 1, 2, 3 je založeno na RVR, ze které plyne
vztah.4 pro X. Ve všech ustálených režimech je X dáno poměrem hmotn. toku m̂ , a
m„, ''činností vl. turbíny na hřídeli 3 mechanickou účinností. Při otevřeni OV je
Oj, včtží nez iiî  o tok s^g, tedy X poklesne. Z posunu po charakteristice ij^fíX)
pak plyne pokles ''činnosti. Vztah 4 umožňuje vysvětlit i zdánliví nelogickou po-
lohu bodu 5 na obr. 4- V tomto reSimu byl vstupní tlak EXT nejnižší. Výkon VT na
hřídeli byl v důsledku poklesu H^ z T a m̂ , pouze 30 % výkonu v režimu 8. Ztráty
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výkonu v ložiskách činily 35 % výkonu na hřídeli, mechanická il činnost byla tedy
velmi nízká. Kvantitativní posouzení vztahem 4 vedlo k hodnota X blízké "neměře-
né" hodnotě. Analogicky lze vysvětlit i rozdíly X v režimech 6, 7, 8. S růstem
P 0 K se zvyšovalo výkonová ťroveň, a tedy i^ m« Otevřeni obtoku má také dalSÍ
důsledky: Příkon použitých radiálních kompresorů je při stálych otáčkách, P0Jr a
T 0 K prakticky přímo i-měrný m^ a nezávislý na PIK. Po otevřeni OV tedy dojde vli-
vem zvětSení m- k včtäímu zntížení VT, a tedy ke snížení otáček, což vede k po-
klesu 'PIK - obr. 5, 8. Tlak na vstupu do VT poklesne a zmenSi se její izoentrop.
spád a hmotn. tok, a tedy výkon, což sekundárně dále snižuje otáčky stroje - obr.
6, 8. Dojde ke zmenšeni hmotn. toku celou EXT. Ni5SI PIK omezuje i parametr Qgg<j>
- viz vztah 4 o obr. 7. Lze shrnout, Ze provoz CT-T a otevřeným obtokem vede ke
kumulaci jevu nepříznivých pro chladící výkon EXT: k poklesu izoentrop. ^činnosti
a spádu VT a hmotn. toku přes EXT. Otevření obtoku je proto vhodné pouze pro
krátkodobé režimy (najíždění z teplých stavů, havarijní odstavení). Výměna netěs-

,.._ ného pneumatického ventilu ručním vedla v CHZ k podstatnému zlepäení parametra
'€bou EXT. U diskutovaného stroje byla při jmenovitém E=4,6 zjištěna 1^=81,7 *,
při jmenovitém p 0 K puk 83,5 *. Pro jmenovitou TQ

^ a E=4,6 tomu odpovídá teplotní
spád 43,7 K, coS je o 2,0 K více než bylo garantováno.

Expanzní turbíny na heliun (vyvinuté s VtÍPCHT Hrades Králové)

Po rozvinutí sériové výroby bylo v r, 1987 dodáno 24 dvojic turbín HET 1 a
HET 2. V r. 1986 byly tyto turbiny na strojírenském veletrhu v Brně oceněny zla-
tou medailí. Jako modifikace byly vyrobeny 2 dvojice turbin YZ01, Y202 urSené pro
30 1 zkopalňovač Feroxu Děčín. Jmenovité parametry turbín :

vstupní výstupní vstupní hmotnostní chladicí otáíky.10"^
tlak (MPa) teplcta(K) tok (g/s) vjřkon(W) (min"1)

HET I/HET 2 0,79/0,47 0,48/0,12 69,9/14,4 5,79 91/150 237/216
Y201/Y202 1,38/0,79 0,80/0,124 32,7/15,5 20,19 470/540 192/209
Dosavadní výsledky potvrdily vhodnost koncepce turbín s radiálním dostředivým
stupněm, kterou jsme doporučili VUPCHT v /I/. Orientace na stupně se sníženou
reakcí a velkou rsdiálnoatí přispěla ke spolehlivosti chodu při dostatečné ''čin-
nosti. Výsledky měření parametrů vývojových a sériových turbín prokázaly správ-
nost metodiky /2/ PBS návrhu průtočných částí založené více na vlastních zkuše-
nostech než na dostupných informacích. Také vlastnosti turbín v mimoňávrhových
režimech 'odpovídají klnsické turblnářské teorii, což umožnilo ji zavést do zpra-
cování výsledků měření. Vypracovaní a dodržování systému mezioperační a konečné
kontroly kvality dílců zajistilo st.-sbilitu parametrů a chodu. Ke kvalitě značně
přispěla koncepce rozebíratelné konstrukce rozvádčcího traktu, která byla v PBS
navriena a realizována v průběhu vývoje turbin. Zákazník vysoce oceňuje spoleh-
livost turbín a jednoduchost jejich obaluhy 3 montáže.

Zvládnutí návrhu průtočných částí a výroby uvedených turbín a spolupráce s
VÚPCHT umožňuje vyvíjet další-typy EXT velmi malých výkonů s plynem mazanými lo-
žisky s elektrickou vířivou brzdou.

V r . 1987 byla ukončena konstrukce turbíny EXT-5OO-M2. Je určena pro vstup-
ní tlak do 5 MPa, průtočné množství cca 8000 - 38 000 kg/ii, výkon na spojce
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400 - 2000 1W. Vždy jeden stroj bude dodán Duslu Salo e Slovnoftu Bratislava a
generátorem o svorkovém výkonu 830 reap. 460 kw. Turbina má dva dostředivé radi-
ální stupně vybavené regulací průtoku natáčením rozváděčích lopatek. Má pouze
jednu vn£jší ucpávku odsávanou plynovým injektorem do výstupního potrubí.

Literatura :
1. Kundero; Radiální expanzní turbína na helium - návrhová studie, V.BÍteS, 1982
2. Kundero: Návrh radiálního dostředivého turbinového stupně na helium (návod

pro VIJPCHT Hradec Králové), Velká Bíteš, leden 1983.
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Nová československá kryochirurgická zařízení

(New Czechoslovak Cryosurgical Appliances)

SUMMARY: The aim of development of the new cryosurgical appliances was to fullfil
theoretical, oryobiological requirements onto•controlled cryosurgery and
the aim of controlled cryosurgery is to reliably destroy the unwanted
tissue, while at the same time preserve maximum healthy tissue outside the
target area. To achieve this, the physical parameters, such as the rate of
cooling, rate of warming, the lowest temperature and so on must be observed.
This was reached by cryoceuter KCH-5 controlled by microcomputer.

ÚVOD

Účinky chladu na živý organizmus jsou dávno známy a jsou využívány k léčení
některých nemocí. Kryoterapie jako metoda léčby nádorových onemocnění je v současné
době již rutinně využívána a leckde nahrazuje náročnější chirurgická výkony.
V mnoha oborech se stala, pro své nesporné výhody, běžnou metodou, jinde je metodou
volby a nebo metodou doplňkovou. Úspěch operace, zvláště v případech zhoubných nádo-
rů, závisí na kvalitě použitého kryochirurgického přístroje (od něhož je odvozena
'.'oralita zákroku) a na způsobu provedení této operace, tj. na dodržení klinicko-fyzi-
kálně-biologických požadavků. Tyto požadavky musí respektovat kryochirurgická za-
řízení, pro uvedené účely konstruovaná.

Aby bylo možné automaticky dodržovat všechny hlavní požadavky, kladené na pro-
vedení kryodestrukce, byl vyvinut dusíkový autonomní kryosystém řízený mikropočítačem.
Jeho hlavní předností, opícrti klasickým kryopřístrojům, je schopnost zoptimalizovat
průb&h kryodestrukčního procesu v souladu s výše zmíněnými požadavky. Jak lze spe-
cifikovat tyto požadavky a které technické parametry jsou pro vlastní léčení pomocí
kryoterapie nejdůležitější? Jako hlavní požadavky, zabezpečující dokonalé zničení
patologické tkáně,lze označit:

- dostatečně nízká teplota v celém objemu patologické tkáně
- vysoká rychlost zchlazení tkáně na tuto teplotu (za dostatečně vysokou pova-

žujeme rychlost aOO K/min - dle /i/)
malá rychlost ohřevu zmrazené tkáně z této teploty zpět na přirozenou
teplotu těla (za dostatečně malou považujeme rychlost 10 až 15 K/min
- na základě /1/ a /2/).

Z těchto požadavků vyplývá též odpověz na druhou polovinu otázky: nejdůležitějšími
technickými parametry kryochirurgických zařízení jsout

- druh chladivá (nejúčinnější z prakticky dosažitelných je kapalný dusík)

- nízká konečná teplota pracovního povrchu operačního nástroje (tato teplota
by měla ve styku se zmrazovanou tkání dosahovat hodnoty alespoň -160 až -180 °C)
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- vysoká chladící rychlost operačního nástroje (za dostatečnou chladící rychlost

považujeme rychlost 300 K/min)

- vhodný způsob regulace teploty operačního nástroje při ohřevu.

Dostatečná chladící rychlost má být dosažena v celém intervalu pracovních teplot

a bes výrazné časové prodlevy na začátku zchlazování. Požadavek rychlého nárůstu chla-

dící rychlosti je dán zejména potřebou používáni tzv. hrotových koncovek, které se

vpichují do tkáně, aby so doaáhlo dostatečné promrazení do potřebné hloubky. Kdyby

uplynula příliš velká doba mezi vpichem koncovky do tkáně a jejím zmrazením, hrozilo

by zvýšené nebezpečí d.iseminace uvolněných nádorových buněk.

Bezpečné použití hrotových koncovek proto umožňují pouze tzv. autonomní dusíkové pří-

stroje, které, na rozdíl od tzv. hadicových přístrojů, mají zásobník chladivá vesta-

věný přímo v operačním přístroji. Odpadá tím poměrně zdlouhavé prochlazování spo-

jovací hadice mezi operačním přístrojem a externím zásobníkem, jak je tomu u hadico-

vých přístrojů. Kromě těchto teclinickych parametrů musí kryochirurgický systém spl-

ňovat podmínku bezpečnosti provozu.

Často se lze setkat s názory, Ze technické parametry současných kryochirurgic-

kých přístrojů jsou již dostatečné, a že další vývoj již ani nemůže zlepšit základní

funkční parametry, nebot není mbžné překročit fyzikální hranice principů dávno

známých. I když však nepředpokládáme změnu fyzikálních principů víme, že poznání

jak tyto principy lépe využít povede ke zvySování účinků chladu a k dosažení vyšší

'.Jívality kryochirurgickálio výkonu.

V roce 1977 vznikl první československý kryochirurgický přístroj, neboli

"kryokauter". Vznikl na pracovišti, z kterého vyšel náš současný tým vývojových pra-

covníků v oblasti kryochirurgických systémů. Tento kryokauter měl na svou dobu

špičkový výkon, kterým předstihl v té době ve světě již průmyslově vyráběné pří-

stroje. Výkon 60 Hl základního válcového nástroje 0 12 mm byl v té době považován za

fyzikálně limitní. Dnes se v našem koncernovém podniku průmyslově vyrábí tento nástroj

s výkonem 165 Ví až 200 W, tj. s výkonem 3 x vyšším. To nám může přinést užitečné pou-

čení, 2e není správné předem vylučovat možnost dalšího vývoje.

Další vývoj kryochirurgických zařízení povede tedy jednak cestou zvyšování tech-

nických parametrů vlastních operačních nástrojů a jednak cestou optimalizace řízení

jejich provoau.

Proto bylo přistoupeno k modifikaci operačního nástroje, byly vyvinuty výkon-

nější přímo chlazené operační koncovky (s výkonem přesahujícím hranici 200 W) a byl

zkonstruován ovladač, jehož činnost, řízená r >ropočítačem umožňuje optimalizaci

kryodestrukčního procesu. První varianta softwaru zahrnuje optimalizaci průběhu tání

zmrazené tkáně. Křivka procesu tání je dána vloženým programem, jehož parametry se

automaticky modifikují podle použitého typu operačního nástroje. Tento program za-

jištuje rychlost ohřevu celého objemu zmrazené tkáně v daných teplotních mezích a zá-

roveň zbytečně neprodlužuje operační výkon.

Kryochirurgický přístroj řízený uvedeným ovladačem se zabudovaným mikropočítačem

tvoří základní typ nové generace čs, kryosařízení pro universální použití* Toto zaří-

zení je označeno jako kryochirurgický soubor XCH-5 (OBR.).
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POPIS

Kryochirurgický soubor KCH-5, jehož funkční model je uveden na obrázku je tvořen

dvěma hlavními částmi. Částí kryogenní, tj. operačním přístrojem, který je odvozen

od vývojového typu KCH-4 a částí elektronickou, tj. monitorem, který je zcela nový,

a který díky zabudovanému mikropočítači činí ze souboru KCH-5 zařízení vyšíí užitné

hodnoty. Design monitoru, přes omesení daná požadavky na dostupnost a dSdičnost dílů,

vychází z přísných kriterií na jednoduchost a účelnost. Elektronické obvody, vesměs

z -tuzemských součástek a zcela bes nároků na dovoz z NSZ, jsou rozvrženy na 8 deskách

plošných spojů. Silové obvody jsou na třech deskách, analogové obvody včetně AD pře-

vodníku na jedné desce, zobrazovací prvky a ovládací tlačítka na dvou deskách. Mozkem

'.raonitoru je deska mikroprocesoru. Systém doplňuje propojovací deska.

SOUURÍJ

Mikropočítačový kryochirurgický systém KCH-5 má následující výhody oproti před-

cházejícím typům KCH-3 a KCH-4:

1. zvýšený terapeutický efekt, daný zejména dodržením předepsané rychlosti ohřevu

2. lepší reprodukovatelnost kryocnirurgických výkonů

3. vyšší spolehlivost a beapečnost

4. jednodušší obsluhu a servis.

Sy3téin KCH-5 tedy umožní racionálním způsobem dodržovat dosud známé požadavky na prů-

bčh kryodestrukčního procesu /3/.

LITERATURA
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Výpočet rovnovážných dat kepolins-pára a entalpií pomocí modifikované rovnice R-K-S

v systémech obsahujících metenol

( PREDICTION OF PHASE EQUILIBRIUM AND ENTHALPY DATA USING THE MODIFIED EQUATION R-K-S

IN SYSTEMS CONTAINING METHANOL )

SUMMARY : For designing processes of purification of generator ges produced by coal

pressure gasification it is necessary to predict equilibrium data in

systems containing methanol at low temperatures and high pressures. In the-

se systems the R-K-S equation of state did not give good results. A high

degree of agreement of results with experimental data has been obtained

after introducing the temperature dependent binary interaction parameter

into the combination rule for the expression of a mixture. A set of rela-

tionships for predicting vapour-liquid equilibrium data of the generator

gas components (H2, N^, CO, CH^, C^H., CjHg, C-jHg, CO2, HgS etc.) with

methenol ond results of testing of important binary and some multicompo-

nent systems are presented. For predicting enthalpy values the same thermo-

dynamic approach has been used as a basis and new relationships are pre-
Uvod sented.

Rovnice Redlich-Kwong-Soaveova si v posledních létech vybojovala přední islsto

mezi používanými stavovými rovnicemi. Důvodů proto je několik:

- rovnice je vůči objemu kubická, což umožňuje analytický výpočet kořenů a tím se

výrp.znf zkrccují výpočetní čosy

- individuální konstenty složek jsou funkcí pouae kritické teploty, kritického tisku

a ncentrického fnfc-toru. 'ryto veličiny jsou známé prakticky pro váechny látky, kte-

ré se vyskytují v běžných technických případech a není nutné určovat daláí kon-

stanty

- při výpočtech rcvrsovážných dat kepalina-pára je rovnice v řadě případů přesnřjší

než jiné mnohem slo2it"j3f rovnice.

Rovnice bývá používána pro nejrůznSjší smCsi uhlovodíků B neuhlovoňlkových plynů,

látek nepolárních i polárních s relativnS dobrými výsledky. Přesnost výpočtů lze

často zvýšit zavedením tlakovč i teplotnč nezávislých interakčních parametrů, kte-

ré byly publikovány pro velký počet binárů /I/, /2/.

Při výpočtech procesů čištěni generátorového plynu vyrobeného tlakovým zplyňo-

váním uhlí je třeba určovct rovnovážná data v systémech obsahujících metanol při níz-

kých teplotách a vysokých tlacích. U třchto systémů rovnice R-K-S selhávala o2 do

doby, než byl zaveden teplotní závislý binární interakční parametr /3/

Předložená práce obsahuje záklední vztahy pro výpočet termodynamických vlast-

ností SEÍri, výsledky testování nejdůležitějších binárních a nčkolika vícesložkových

systémů sloSek generátorového plynu a nově odvozený vzteh pro výpočet entalpií

obr-shující teplotnč závislý binární interakční parametr.

V•'•••r.čtové metody

Zsveder.e-li interakční parametr dle (l) do vztahu pro fugacitni koeficient

j _ T r / T>? \ _ K I L U . L n Z . w)
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Obdobně pro vyčíslení obecného vztehu pro entalpii směsi

H-He*J [P-T(-|f)v3dv* R- - RT (4)
dostaneme výraz

j j | I. j i / i ,) J
Uvedený soubor vztahů (1) - (5) je zcela termodynamicky konzistentní. Pro Bj* * O

přechází na soubor vztahů pro Kj* * Konet /i/, pro Bj* s O, Ajr = O ne soubor vzta-

hů z původní rovnice S-K-S bez interakčních parametrů.

Fři chemickoingenýrských výpoStech je velmi důležité, aby se vypoSty nateriá-

lové i tepelné bilonce prováděly na základS stejné stavové rovnice, z níž jsou odvo-

zeny výrazy pro fugacitní koeficient i pro entalpii, eventuelně entropii scěsi, ji-

nak se ve výpoCtech mohou vyskytovat určité nekonzistence.

Frovádí-li se výpočet materiálové bilance na základě rovnice (3) a tepelné
bilance ne základě rovnice (?) nemůže k žádným nekonzistencíta dojít.

Testování rovnovážných dat kapalina-póra

Při výpočtech rovnovážných dat byl pro systémy C0 2 - CHjOH a H 2 - CH^OH použit
interakční parametr K^ . s f (I) teplotně závislý a pro systém H 2S - CHjOH konstantní
dle /3/. U ostatních binárů bylo uvažováno, že K^i s o.

Binární systémy

Testování bylo provedeno z hlediska praktické upotřebitelnosti aetody pro vý-

pofity procesů praní generátorového plynu podchlazeným metanolem. Data při velmi vy-

sokých tlacích, u nichž hodnoty rozpustnosti plynů dosahují hodnot, které se u prů-

myslových zařízení nevyskytují, nebyla do testování zahrnuta. Toto omezení limitní

hodnoty rozpustnosti je uvedeno v kolonce 9 tabulky 1. Kromě střední relativní chy-

by fcP o smSrodatné odchylky <S~ je specifikované oblast, v ní ä maximální relativní

chyba£r m u nepřesahuje 10%, coS je přesnost bSSnC přijímaná v technické praxi ja-

ko dostatečná. Z tabulky 1 je zřejmé, Se pro väechny systémy kromě H 2 - GUOH aplnu-

^ je tento poSedsvek téměř celá testovaná oblast. U systému Hg - CH,0H bude nutno

* zřejrcě rovnSS zavést teplotně závislý interakční parametr.

Ternární systémy

Byly testovány tři ternérní systémy H 2 - C0 2 - CH^OH, K 2 - C 2H g - CH^OH a
K 2 - H 2S - CH-jOH, výsledky jejich testování jsou v tabulce 2. U třehto systémů se
rozpustnost obou složek v metanolu řádově lial. Bělativni chyby rozpustnosti lehčí
složky jsou vysoké, zejména pro H 2, avSak jejich maximální absolutní chyby jsou
nízké. Z hlediska praktických výpočtů procesů praní plynu podchlazeným metanolem
nepředstavují absolutní chyby v desetinách procenta řádné nebezpečí pro dimenzování
eparátů.

Vícesložkový systém

Byl testován 1 vícesloškový systém, V
2
 - C0 2 - HgS - CH-jOH. Výsledky testování

jsou v tabulce 3. Relativní ani absolutní chyby nejsou velké, pro seriosní zhodnoce-
ní přesnosti je však počet testovaných dat moly.
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Závžr :
Metoda výpočtu rovnovážných dat kapalina-pára z modifikované rovnice 2-X-S

s teplotně závislým interakčním parametrem bylo otestována na dostupných experi-
mentálních datech. V oblastech, které jsou středem zájnu výpoStářu při yýpoEtech
procesů praní plynu podchlazeným aetanolem je shoda mezi vypočtenými a experimen-
tálními výsledky dobrá s výjimkou systému obsahujících vodík. Fro otestování od-
vozeného vztahu pro entalpie (5) chybí experimentální data.

Systém

1

CO2-CH3OH

1 - 2

H2S-CH3OH

1 - 2

N2-CH3OH

1 - 2

C2Hg-CH3OH

1 - 2

H2-CH3OH

Refe-
rence

2

/5/

/6/

/6/

/!/

ň/

/6/

Počet
test.
dat

3

24

11

7

7

19

12

Rozsah
teblot

ro4
-26 • -60

0 • -30

0 • -25

-13 * -33

+25 * -33

0 • -30

Rozsah
tlaku
(MPa)

5

0,1 • 1,0

0,2 * 2,0

0,2 • 0,4

1,5 • 7,5

0,4 • 3,0

1,0 «• 5,0

(*)

6

-6,35

3,55

-7,2

-7,8

-7,8

-90,6

64
(»)

7

6,2

6,9

6,2

1,4

26,4

2,2

Oblost v níS
platí

ír max < 10*
8

-26°C • -60°C
0,3UPa ľ l.OMPa

Celá oblast
kromě bodu
ODC, 2J*Pa

Celá oblast
kromS bodu
-15°C;0,2MPa

Celá oblast

0° C
0,45 * l,3MPa

-

Poznámka

9

X C 0 2 < 30»

XCO2< 30»

%2S < 3 0 »

Bez omezení

* C 2 H 6
< **

-

m
Tab. 1

Systém

1

•lľ.C02-CH30H

1 - 2 - 3

N2-C2Hg-CH3OH

1 - 2 - 3
H2-H2S-CH3OH

1 - 2 - 3

Refe-
rence

2

/ 8 /

/ 7 /

76/

Počet
test .
dat

3

29

30

11.

Rozsah
teplot
(Sc)

4

-26 • -45

-23 • -33

' 0

Rozsah
tlaků

(UPe)

5

1 «• 4,9

1,5* 7,5

1 * 5

(«)
6

-52,9

-19,0

-84,3

Miimax
(Smol)

7

0,68

-0,61

1,19

<«)
8

52,4

10,1

3,9

(%)

9

-7,65

-28,7

-45,6

(S)
10

3,65

11,5

10,7

Poznámka
11

x 0 0 a < 3O»

^ C ^ ^ 2O»

^ < 2.Ä

\ S < 30%

Tab. 2
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Systém

1

N2-CO2-H2S-CH3OK

1 - 2 - 3 - 4

Ir,

6

-26,6

5,
7

32,9

Ref.

2

max
nol)

8

-0 ,19

Počet
test.
det

3

7

(*)

9

5,6

ROSEOh
teplot
CC)

4

0 • -15

(*>

10

13,1

Rozsah
tloJcfl
(MFa)

5

(*mol*

11

4,06

0,9 «• 4,1

(*>

12

24,7

(%>

13

40,2

(%>ol)

14

1,24

Tab. 3
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Programy pro návrh teplosměnných aparátů
(PROGRAMS FOR IHE DBSIGií OP USÁT EXCHAKGlHG APPARATUSES)

SUMMARY.: Three programs for the design of heat exchanging apparatuses used in air se-
paration arc described, l'ubc coil wounded heat exchangers, regenerators with
atones and tube coils and vertical-tubes condensers are the respective appa-
ratuses types. Input-data, output-results and principles of .methods are
briefly characterised.

TeplosmSnné aparáty jsou nejpočetnější skřípinou aparátů v zařízeních na dělení
vzduchu a programy pro návrh těchto aparátů jsou tedy základním programovým vybavením
pro počítačovou podporu projektování procesu dělení vzduchu. Uezi teplosměnnými apa-
ráty, používáními v n.p. Perox, jsou zastoupeny zejména tři druhy. Rekuperativní vý-
měníky tepla vinutého typu, regenerátory s kamennou náplní a vestavěnými vinutými
trubkovými hady a strmotrubné vařáky - kondenzátory. Pro každý z těchto typů byly vy-
pracovány programy, umožňující návrh a optimalizaci-aparátů.

Vinuté výměníky (obr. 1) jsou navrhovány pomocí proaramu HVJCH. Program je určen
pro návrh výměníku tepla s jednou tekutinou v plášti a až čtyřmi tekutinami v jednotli-
vých trubkových prostorech. Směr proudění každého media nůše být libovolný* Husí být
zadána u každého media nejméně jedna teplota* Výpočet je možno provádět:

1) se zvolenou příčnou geometrií výměníku (průřezy plášťového i trubkových prostorů,
počty vrstev vinutí a trubek) . '
1a) při zvolené délce svazku:

výsledkem jsou teploty všech tekutin a hydraulické odpory
1b) při zvolené další teplotě:

výsledkem jsou zbývající teploty, délka svazku a hydraulické odpory

2) se zvolenými hydraulickými odpory všech tekutin a další teplotou
výsledkem jsou počty vrstev výměníku a trubek pro každou tekutinu, zbývající tep-
loty a délka výměníku

Dalšími výsledky jsou propočet rozdělená trubek jednotlivých tekutin do vrstev,
délka vyráběných úseku trubek, průměry trubkovnic, celková délka výměníku, celková
'•&dlka a hmotnost použitých trubek. Program je možno použít pro návrh výměníku z hlad-
kých i příčně žebrovaných trúbok.

Při výpočtu je respektována závislost látkových vlastností na teplotě. Pro směsi
N2-Jlr-02 postačí zadat složení a tlak, výpočet se provádí veatavSnou subroutinou HSHB9,
jejímž základem jsou programy, zpracované na požadavek n.p* Perox Vysokou školou che-
micko-technologickou v Praze. Program umožňuje i výpočet při změně skupenství. Pokua
je tekutina na konci výměníku ve stavu nasycení nebo dvou tázavé směsi, je možno namís-
to teploty zadat stupeň nasycení jako racionální číslo v intervalu od 0 do 1.

Program je možno použít i pro jiné tekutiny. V takovém případě je nutno zadat ta-
bulku látkových vlastností v datech.
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Základní výpočet v systému HV23S! je založen na numerické -integraci diferenciální
rovnice popisující přestup tepla ve vícemédiovém výměníku.

Koeficienty v rovnici se považují za proměnné a mění se v přitočím integrace v zá-
vislosti na termodynamických a transportních vlastnostech, proudících médií. Integrace
probíhá vady pro určitou příčnou geometrii výměníku od toho konce, kde jsou známy všech-
ny entalpie. Integrační proměnnou je délka svazku výměníku a integrovaná veličiny {hle-
dané závislosti) jsou entalpické toky médií. Integrace se ukončuje po dosažení zadané
délky svaaku nebo entalpie odpovídající zadané teplotě jntdia na opačném konci svazku.
Produktem integrace jsou zároveň hydraulické odpory (u těch se počítá i a délkou vývo-
dů trubek).

Při stanovení počtu vrstev a trubek pro jednotlivá média ze zadaných hydraulických
odporů a také v případě, kdy nejsou ani na jednom konci výměníku zadány všechny teploty,
probíhá výpočet iterací. Iteraojiím krokem je pak výoe popsaný aákladní výpočet a systém
iteruje počet vrstev a počty trubek, popř. teploty, tak aby byly 3plněny zadané podmín-
ky (hydraulické odriory, další teploty).

Doba výpočtu návrhu výměníku závisí na složitosti problému a pohybuje se řádově
od 1 minuty v případě dvoumédiového výměníku se zadaným počtem vrstev i trubek svazku
až po 20 minut v případě pětiaédiového výměníku se zadanými hydraulickými odpory.

?o skončení výpočtu je možno indexem v datech vyžádat vytištění grafického průbě-
hu teplot grafickou tiskárnou (obr. 2).

Regenorativně-rekuperativní výměníky (obr. 3) představují velmi složitý proces
sdílení tepla s časovou nestacionaritou. Pro jeho řešení byl mimo jiné vypracován prog-
ram pro konstrukční návrh regenerátoru se sypanou kamennou náplní a trubkovou vestavbou.
Výpočtová metoda vychází ze základních vztahů Hausena a sovětských pramenů a je modifi-
kována autorem pro vestavěné trubkové svazky. Část trubkové vestavby může procházet
celým regenerátorem a další část raůže procházet jen částí od studeného konce regenerá-
torů a je využívána v aaříaoních na dělení vzduchu pro odtah na expanzní turbiny.

Program ze zadaných vstupních veličin průtoků, vstupních a výstupních teplot,
příčné geometrie vinutí trubkového svazku, tepelně-fyzikúlních vlastností proudících
tekutin a náplně vypočítává iteračně délku regenerátoru, hydraulické odpory jednotli-
vých praudů, provádí kontrolní výpočet na nezamrzavost od C0 2 a na závěr vypočítává
tabulku vinutí trubkového svasku a střední (v čase) průběh teplot tekutin a náplně po
délce regenerátoru.

Regenerátory pracují při tlaku do 0,7 fíPa. l'o umožnilo vstupní tepelně-fyzikální
veličiny pro výpočet koeficientů přestupu tepla zadávat pro střední teplotní a tlako-
vé poměry v dané periodě pro následující 4 části regenerátoru: od studeného konce v
délce výběhu trubkového svazku, pro část kde je vinutí svazku odtahu, od konce odtahu
po tenlý konec vinutí hlavního trubkového svazku, teplý ksnec regenerátoru v délce vý-
běhu hlavního trubkového svaaku.

Závislosti, entalpií na teplotě oro řešení průběhu teplot se zadávají tabelárně,
přičemž je ještě Kožné zadat pro jeden proud dvě tabulky entalpií ze kterých program
lineární nterpolaeí získá výslednou vstupní tabulku.

Program řeší základní tepelný výpočet numerickou integraci soustavy diferenciálních
••rovnic popisujícíTpVostup tepla,tepelnou a hmotovou bilanci ve vícemédiovém výměníku,
přičemž je ve výpočtu zahrnuta korekce na regenerativní výměnu t pla pomocí střední výš-.
kyhysterezni teplotní smyčky.
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V jednotlivých elementech délky podle které se Integruje se jeStS uvažuje přítok
tepla z okolí ve formo izolačních ztrát, lineárně závislých na délce regenerátoru a to
tak, že u teplého konce regenerátoru budou nulové a u studeného

Integrace probíhá vždy od studeného konce. Iterací se postupně snaží program do-
držet délku výběhS trubek na studeném konci, teploty v trubkoven odtahu, vstupní teplo-
tu teplé tekutiny (vzduchu), délku výběhu trubek na teplen konci a na sáv&r délku re-
generátoru pro dva po sobě jdoucí výpočty regenerátora. Poslední iterace je nutná-s toho
důvodu, še výpočet střední teplotní hyster%e se provádí ze vztahů závislých na bezroz-
měrné délce a bezrozměrném času přepínání regenerátorů a tyto jsou stanovovány vždy
z předchozí iterace.

Vařáky-kondenzátor.v (obr. 4) jsou navrhovány pomocí programu TWCCSI7. Program je
určen pro tepelný výpočet strmotrubného vařáku-kondenzátoru s varem uvnitř nebo vně
trubek. Je možno provádět kontrolní nebo návrhový výpočet kondensátoru. Pro oba druhy
výpočtů je nutno zadat:
- vnější a vnitřní průměr a délku trubek,
- relativní zaplavení trubek (zdánlivá výška hladiny) vroucího media
- složení vroucího i kondenzujícího media
- celkový tepelný tok
- tlak nebo teplotu vroucího media.

V případě návrhového výpočtu je dalším údajem tlak nebo teplota kondenzace nebo
teplotní rozdíl v horní části kondenzátoru. Hlavním výsledkem je počet trubek konden-
zát oru.

V případě kontrolního výpočtu je dalším údajem počet trubek a hlavním výsledkem
je tlak a teplota kondenzujícího média.

Základem výpočtu je metoda Višněva [4], látkové vlastnosti se počítají subroutinou
HSME9.
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obr.1 obr.4
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Účinnost pater při výpočtu kolony pro dělení vzduchu

(PiATS EFFICIKHCY A.T AIR SEPARATION COLUMN CAICUIATION)

SUMMARY: Mathematical model of the plate efficiency of industrial plates in air
distillation, described in former publication. [23, is briefly characte-
rized. She experiences with its application to'the calculation or recti-
fication columns are discussed. Only the calculation of individual com-
ponent - efficiencies on each plate ia able to serve responsible results
of the concentration profile, stream positions in the column and, conse-
quently, numbers of plates for the column design. Some mathematical prob-
lems and hardware limitations are encountered.

Úvod

Návrh počtu pater při výpočtu rektífikačních kolon je důležitým krokem pro ná-
vrh celého procesu dělení vzduchu, protože rozhoduje o dodržení požadované čisto-
ty produktů. V extrémním případě mohou být produkty při nedodržení kvality pro
daný proces zcela nepoužitelné.

Stanovení počtu teoretických pater nečiní obvykle pro jednodušší případy rek-
tifikace problémy. ?ro složitější případy například nízkotlakých kolon dělení vzdu-
chu s počtem proudů kolem deseti, představuje i stanovení počtu teoretických pater
složitý optimalizační problém, který je však exaktně řešitelný, neboí při předpo-
kladu přesné platnosti existujícího matematického modelu rovnováhy kapalina ~ pára,
nesiu3Íme opustit bezpečné území matematického řešení [i3. Získáme však údaje pro
teoretická patra, z nichž podle definice odchází pára a kapalina ve stavu fyzikál-
ní rovnováhy, a tím je dán přesný vztah mezi jejich složením..

Skutečné patro však v žádném bodě své plochy nepracuje s dokonalostí teoretic-
kého, což se vyjadřuje místní účinností E o, zásadně menší než 1. Z publikovaných
laboratorních měření a na základě matematického modelu místní účinnosti, byla pro-
vedena korelace, umožňující výpočet místní účinnosti z rovnic:

základní počet převod, jednotek:
ÍI0(JB - U,2 + 1,92 x J Í 2 + 2,7 * A r> .

stabilizující index, vyjadřující vliv hnací síly přestupu hmoty a gradient povrcho-
vého napětí:

S y = 1 + (0,945 + 7,87 t£B) . A xN2 + 5,82 . A x A r (2)

místní účinnost:
B„ - t i - exp( -1ÍQQB • S y ) ] (3)
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U přepadových pater však při toku kapaliny po patře dochází k jejímu obohace-
ní a v důsledku toho může týt kapalina obohacena méně těkavou složkou více než
odpovídá rovnováze k průměrnému složeni odcházející páry a účinnost patra může
být v takovém případě i větší než 1. Účinnost patra má obecně pro kuždou složku
jinou hodnotu, neboí závisí hlavně na poměru {při použití známé symboliky):.

Účinnost patra EQ se pak stanoví například pro jednoduchý model dokonalého
promíchávání páry meai patry vztahem

E p i = CexgíX^) - 1 3 /X± (5)

Pro jiné modely proudění fáaí ssískáme složitější vztahy, které mohou pos-

kytnout nejlepší přiblížení pro rovnoměrně pracující patro velkého průměru [2]*

?opia skutečného procesu na patře 3e však vymyká možnostem těchto raodelů,
které nemohou poskytnout více než srovnávací normál pro vyhodnocení skutečného
patra. Účinnost patra je snižována řadou reálných vlivů, mezi nimiž nejvýznam-
nější je nerovnoměrnost toku kapaliny po patře, zejména vytváření stacionárních
zón a nedodržení proporcionality mezi průtokem kapaliny a páry v ploše patra. ÍCy—
to vlivy byly souhrnně vyjádřeny koeficientem nerovnoměrnosti "I . Byl vypracován
matematický model účinnosti patra, zahrnující popis procesu na rovnomerne pracují-
cím patře a snížení vlivem nerovnoměrnosti, který byl ověřen na skutečné koloně
promyslových rozměra se sítovými prstencovými patry s průměry 2,9 až 3»3 m [2].

U skutečných kolon těchto rozměrů při výrazném narušování procesu reveraa-
cí regenerátorů byly zjištěny účinnosti pater v rozmezí 0,70 až 0,00. Výsledky
jsou v kvalitativním souladu s publikovanými studiemi nerovnoměrnosti práce pater
[5, 6]. Jiné matematické modely účinnosti sítových pater různých typů byly publi-
kovány též sovětskými autory f3» 43.

Problematika návrhu skutečných pater

Na základě svoleného matematického modelu je možno vypracovat počítačový
program pro výpočet účinnD3ti jednoho patra. Mení však možno hodnotu takto sta-
novené účinností aplikovat na počet teoretických paterf zjištěný výpočtem kolony
bez uvažování účinnosti. Je nezbytné počítat účinno3t v rámci výpočtu rektifika-
ce na každém patře, protože v důsledku různé účinnosti pro jednotlivé složky se
mění průběh vzájemného poměru složek podle výšky kolony. Rovněž optimální kon-
centrace v místech zavedení nástřikových proudů má jinou hodnotu. Tak získáme růz-
né rozdělení počtu pater do jednotlivých čá3tí kolony, vzájemně oddělených mástři-
kovými nebo produktovými proudy. Sato skutečnost je ilustrována tabulkou 1., kde
jsou uvedeny počty pater pro stejný případ rektifikace při optimálním umístění ná-
střiků. V prvním oloupoi je pouot pator, stanovaný výpočtom pomoci natomatiokáho
modelu, přičem koeficient nerovnoměrnosti byl zvolen *7n = 0,55. Účinnost na jedno-
tlivých patrech byla zprůměrována a výsledná hodnota činila 0,82. S touto hodno-
tou účinnosti, konstantní na všech patrech, byl proveden kontrolní výpočet, jehož
výsledky jsou ve třetím sloupci. Byl získán nižší počet pater. Ve druhém sloupci
byla hledána hodnota průměrné účinnosti, při které je počet pater stejný jako při
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výpočtu individuální účinnosti. Byla nalezena hodnota 0,73.

Plný matematický model výpočtu kolony s účinností značně prodlužuje výpočtový čas.
Co je sice při jednotlivém výpočtu zanedbatelné, ale při optimalizovaném návrhu slo-
žitější kolony, kdy mu3Í být propočteny stovky variant, muže působit jako rozhodující
omezení.

Kešení bylo nalezeno ve zjednodušení celeno postupu ták, ae byly stanoveny roz-
hodující veličiny ovlivňující hodnotu účinnosti, a to pro místní účinnost doba prodle-
ní páry v dispersi na patře viz rovnice (1) a (2) a pro účinnost patra hodnota ^-j, ,
přičemž byl přijat model podle vztahu (5), který je jednoduchý a částečně kompenzuje
předpoklad dokonale pístového toku kapaliny dokonalým promícháním páry* Ostatní vlivy
jsou slabé a překryté celkovou nejistotou v korelacích místní účinnosti, a v nerovnoměr-
nosti práce patra. Výpočtem teoretických pater se získají průtoky fází v jednotlivých
řezech kolony a na základě- toho se provedou hydraulické výpočty pater, jejichž výsled-
kem je i doba prodlení páry. Její hodnoty se zadají pro jednotlivé úseky kolony do vý-
počtu rektifikace s účinností a na každém patře se pak podle koncentračních parametrů
každé složky 3tanoví individuální složkové účinnosti pater. Průběh účinností je rov-
něž zakreslen v obr. 1•

Výpočet s účinností pater je však spojen s problémy matematického charakteru.
Uvažujeme případ výpočtu ternární rektifikace H2» Ar, Og ve směru od paty kolony k
hlavě. Při výpočtu od patra k patru je nutné výpočet opakovat vždy pro zvolenou hodno-
tu kontrolní složky (např. dusíku) ve vařáku kolony a kontrolovat pro tuto složku cel-
kovou bilanci kolony. Je známo, že při vyšších čistotách kyslíku ve vařáku (kolem
0,5 % Ar) dusík v dolní části kolony prakticky vymizí. Nechceme-li připustit nekonzis-
tenci přístupu, kdy se na některém patře "narodí" dusík, musíme pracovat s iterací
koncentrace dusíku v kyslíku v hodnotách řádově 10"° až 10" ' při teoretických patrech,
ale až 10 při uvažování účinnosti. (Je to způsobeno vysokou hodnotou účinnosti pro
dusík v dolní části kolony.) Problematika konvergence výpočtu kolony pak naráží na ome-
zení počtu platných míst, s'kterými počítač pracuje při jednoduché přesnosti. (Dvě
soumezné hodnoty koncentrace dusíku, rozlišitelné počítačem, způsobí odklon průběhu
koncentrací, který nevyhoví požadované přesnosti.)

Dalším problémem je nespojitost v průběhu koncentrace argonu, jak je patrné z
obr. 1. Wespojitost nastává v bodě maximální koncentrace argonu. Jestliže při dvou po
sobě následujících iteračních pokusech totéž patro "přeskakuje" mezi opačně ubíhají-

'*cími větvemi křivky účinnosti pro argon, výpočet kolony rovněž nekonverguje k požado-
vané přesnosti. Máme na mysli takovou přesnost látkové bilance každé složky na obrysu
kolony, která zajistí stanovení počtu pater s přesností na tisíciny patra, což je pot-
řebné pro dosažení hladkých průběhů pro optimalizaci parametrů procesu rektifikace.

Řešení těchto problémů bylo prozatím nalezeno v mapování širší oblasti proměn-
ných parametrů umístění nástřikových proudů. V takové oblasti pak náhodně některé po-
kusy konvergují s uvedenou přesností, jiné a menší, na'setiny i desetiny patra, celko-
vý obraz problému je však ucelený a pro návrh kolony plně vyhovující.

V budoucnu by měly být některé z těchto problémů vyřešeny podstatně rychlejším po-
čítačem s větší operační pamětí, což by umožnilo při zachování dosavadní rychlosti vý-
počtu řešit úlohu ve dvojité přesnosti.
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Seznam označení:

E

N,OGB

V
X
AX
x*Cy)

tkmol/s3
[13

[kmol/s 3
[kmol/kmol3
[kmol/kmoll
[kmol/kmoll

[Jcmol/kmoll

• [1]

místní účinnost
účinnost patra
průtok kapaliny
základní počet převoa. jednotek
stabilizující index '
modifikovaná doba prodlení páry
hjj ... výška disperse [ml
w K ... rychlost páry v koloně [m/s 3
průtok páry
koncentrace v kapalině
hnací aíla v kapalině (x - x*)
rovnovážná koncentrace kapaliny pro páru o koncentra-
ci i
koncentrace v páře
poměr směrnic rovnovážné a pracovní čáry
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Tlaková ztráta ve vinutém výměníku tepla v podmínkách tvorby námrazy

( PRESSURE DROP IN COIL WOUND HEAT EXCHANGER UNDER THE CONDITION OF THE FORMATION

OF PROST DEPOSITS )

SUMMARY : Formation of frost deposits occurs when putting humid air in the contact

with the cold surface of a heat exchanger under the condition that the

surface temperature is below both the dew point temperature end the freez-

ing point temperature of the condensable component which is water in this

In this paper the problem of thi3 process has been analysed from the point

of view of the formation of frost deposits and pressure drop in the shell

side of the cooler with the spiral wound tube bundle.

On the basis of the experimental data the expression for calculating

pressure drop in the shell side of the spiral wound tube bundle with frost

deposits for tne given type of the cooler has been derived.

Úvod

Rozaíření výroby vinutých výmřníkň tepla v Č3SR umožnil úspěšný vývoj výroby

velkých aparátu s hmotností cca 100 t s nerezovými trubkami. Tyto eparáty jsou ur-

čeny pro zařízení ne suSení velkých množství vzduchu vymrazovaním. Vlhký vzduch

proudí mezitrubkovým prostorem a je ochlszován chladicím médiem proudícím uvnitř

trubek, přičemž vlhkost obsažená ve vzduchu se ukládá ve formě námrazy na povrchu

teplosměnných trubek vymražovaciho výměníku tepla.

Vzhledem k tomu, že tyto vymražovací aparáty jsou pro svoji rozměrnost a hmot-

nost na hranici výrobních možností československého průmyslu, je nutné snížit výpoč-

tovou nejistotu při jejich návrhu a tím odstranit zbytečné návrhové rezervy.
^aedia

Metody pro výpočet ztráty tiskli* proudícího v trubkách jsou poměrně dobře známy,

jinak je tomu však v případě proudSní média vně trubek, kde metodika výpočtu je vy-

pracována pouze pro proudění plynného média nebo dvoufázové směsi kapalina-pára,

pro běžně používanou geometrii vinutí trubek.

Tlaková ztráta - současný stav výpočtu

Povrch námrazy uložené na teplosmřnné ploše má vyááí drsnost ve srovnání s po-

vrchem běžně vyráběných "hladkých" trubek, což vede k určitému zvýaení turbulent-

nosti a zvýáenl třecího odporu, hlavně v počátcích procesu nemrzání. Drsnost námrazy

je možné charakterizovat výškou nerovností tj. střední vzdáleností mezi vrcholy

výstupků a nejnižšími body prohlubní. Tento přístup použil např.NIKURADZE při zkoumá-

ni vlivu drsnosti nn tlakovou ztrátu při proudění v trubkách. Obecně lze tiskovou

ztrátu třením v trubkách vyjádřit vztahem

T " CD
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kde 1 je koeficient třeni, který je vyjádřen funkční závislostí

K určeni charakteristiky drsnosti námrazy je nutné znát strukturu námrazy.
Práce týkající se této problematiky, napr. AOKI (1979), HAY.ASHI (1980), NAPALKOV (1983)
mají popisný charakter a nejsou vhodné pro matematické stanovení výfiky drsnosti.

Z těchto důvodů autoři zabývající se stanovením tlakové ztráty u teplosměnných
aparátů s námrazou navrhují vztahy platné pouze pro určitý typ chladiče při daných
.poměrech proudění a tlouáíce námrazy S .
'f

Například CHMALADZE (1985) sleduje ve své práci tlakovou ztrátu u chladiče
vzduchu, kde se ukládá námraza na povrchu žebrovaných trubek. Celková tlaková ztrá-
ta je vztažena k tlakové ztrátč neomrzíého chladiče A p Q a je uvažována jako součet
tlakové ztráty A P 0 a přírůstku tlakové ztráty d (

 &p) a n> způsobené omrzáním teplo-
smčnných trubek. Pro výpočet je uvažována střední reálná tloušíka vrstvy námrazy,
která se v chladiči v prubShu času vytváří.

U )

(5)

kde m n je počet ř8d trubek ve směru toku vzduchu.

Tlouáíka námrazy S je vyjádřena funkční závislostí

Při průzkumu literatury nebyl zachycen žádný odkaz týkající se řeaenl tlakové ztráty
v mezitrubkovém prostoru vinutého výměníku tepla při tvorb? námrazy. Tuto skutečnost
lze vysvětlit tím, Se pro suSení vzduchu vymrazovaním se äosud používaly pouze přímo-
trubné aparáty s hladkými či žebrovanými trubkami.

Hustoia námrazy
Vzhledem k tomu, £e pro stanovení tlakové ztráty je nutná znalost rozměrů a vlast-

ností námrazy, tj. hustoty, byla na základě měření její tloušíky a množství vymrzlé
vlhkosti stanovena závislost pro výpočet hustota námrazy v závislosti na čase, ve kte-
rém je námraza vytvořena na teplosraSnné plode vinutého trubkového svazku, ve tvaru

(9ln - A *" (7)

ifin • 39,<t2 f''11"2 (8)

Pro posouzení tohoto vztahu pro výpočet husto-ba námrazy v závislosti na čase T byl
porovnán průměr námrazy (dsn)vyp. stanovený výpočtem s použitím vztBhu (8) s hodnotami
prúmSru námrazy Cdan)oxj>. •tonoven^ai oxporlmonttilnťS.
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Výsledky porovnání jsou vyneseny v závislosti na čase T. (Viz obr. vývěsky)

Stanovení závislosti pro výpočet tlekové ztráty při proudění sezitrubkovým prostorem
vinutého trubkového svazku s námrazou a geometrickými parametry g<»c3»ž.<66

Experimentální hodnoty byly stanoveny pro proudění vlhkého vzduchu o atmosféric-
kém tlaku v následujícím rozsahu měření :
Teplota T •= 279,07 - 263,52 X

Tlak p = 0,1 UPa

Rychlost prouděni mezitrubkovém prostorem wfln * 3,0 - 13,79 m.*
1

Měrný hmotový tok ' w 8 n > § • 3,829 - 17,28 kg.š 1.^ 2

Heynoldsovo kriterium Re s n = 3247,7 - 17828,4

"Sas měření T = (10 - 6O)itin

Celková průměrná tlouStka námrazy Š = 1,06 - 3,07 ma

Experimentální hodnoty sledující časovou závislost tloušťky ukládané námrazy
a k nim vztažený průřez P £ n a rychlost w £ n umožnily nalézt závislost tlakové ztráty
vinutého trubkového svazku při ukládání námrazy. Byl zvolen přístup známý v literatuře
pro přímotrubné trubky svazku, kdy je určována tlakov-í ztráta svazku s námrazou Ap S ] )

jako součet tiskové ztráty suchého aparátu ap 0 e přírůstku tlakové ztráty d{ A ? s n )
způsobeného ukládáním námrazy.

o, • d

m <t m„ Aw/n (11)

kde Aw/n - WŽ.-W,2 . (12)

Součinitel odporu t s n charakterizující drsnost povrchu námrazy byl předpokládán
ve tvaru :

Výpočtové vztahy pro stanovení tlakové ztráty * P s n byly předkládány ve tvaru :

Průtočný průřez P g n je stanoven ze středního volného objemu vinutého trubkového
svazku omrzlého námrazou o průměrné tlouäíce Š .

Funkční závislost J 8 n = (Resn,T) byla stanovena korelací spracovaných experimen-
tálních dat •

i i( Ptn'exp >,. .v

a vztah pro stanovení tlakové ztráty mezitrubkového prostoru vinutého trubkového svazku
má tver

0,05155 ť1"*1) (0 m
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Závěr
Navržený vztah (15) pro stanovení tlatcové ztráty mezi trubkového prostoru vinutého

trubkového svazku s námrazou byl testován podle experimentálních výsledků zjištěních
na zkušebním zařízení. Bylo provedeno celkem 12 zpflsobfl maření v rozsahu Beynoldsova
Čísla H e 8 n : R e s n = 3 480 - 17 800

Počet hodnocených pracovních bodů udává následující tabulka

Cos
Počet měření

10
10

20
19

30
10

40
17

50
8

60
11

Celkem bylo hodnoceno 75 pracovních bodu.

Výsledek testování v závislosti poměru experimentálních a vypočtených hodnot
tlakové ztráty dle vztahu byl vynesen v závislosti na Reynoldsové Čísle (viz obr.
vývísky).

Použité označení

a

. A

Č
d

dsn
Gsn
2 1

Bn

P

A p o

Ä^sn

psn

R esn

Re

Použitá

exponent

konstanta

konstanta

vnější průměr trubky

průměr námrazy

množství námrazy

celková délka trubek svazku

počet řad trubek ve směru
proudění

tlak

tlaková ztráta při jednofá-
zovém proudCní (bez námrezy]

tlaková ztráta výměníku
s námrazou

i přírůstek tlakové ztráty
vlivem námrazy

střední volný průřez s ná-
mrazou

Reynoldsovo kriterium

sn tr

Reynoldsovo kriterium

literatura

[m]

[m]

N]
[m]

[Pa]

»[Pa]

[Pa]

[Pa]

[m2]

tx

*3
T

V

wo
wsn

X

?

Sm

64, 63

Ssn

T

příčná rozteč

podélná rozteč

teplota

objemový průtok

rychlost (bez námrazy)

rychlost (s námrazou)

přírůstek rychlosti
vlivem námrazy

tlouáíVra námrazy

výSke nerovností

součinitel odporu
třením

dynamická viskozita

hustota

hustota námrazy

poměrná rozteč

součinitel odporu vinu-
tého svazku s námrazou

doba namrzání

W
w
[K]
[m3.!1]

[m.š1]

[m.S*]

[m.?1]

[m, mm]

[m]

[Pa.s]

[kg.í3]

[kg.m3]

[min]

Aoki K., Hattori M., Hayashi Y.:
Frost Formation on a Cylinder Surface under Porced Convection.
In: Proceedings of the XVth International Congress of Refrigeration, Venice, 1979.

Hoyeshi Y., Aoki K., Yuhara H.:
Study of Frost Formation Based on a Theoretical Model of the Prost Layer.
Trans. Japan Cos. Mech. Engrs 1976, Vol.40, No 340.
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Experimentální zjištování tvorby a stability námrazy

{ EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE FORMATION AND STABILIT! OF FBOST DEPOSITS ) •

SUMMARY : For application of coil-wound hsat exchanger for drying air by freezing out

humidity it is important to know the way of frost deposits forming and their

properties. Numerous experimental data obtained by using the experimental

apparatus described in this paper enabled to determine and verify new

expressions for calculating pressure drop and heat transfer coefficient

et the air flowing in the shell side of heat exchanger in which the frost

deposits formation occurs on the heat-transfer surface.

Při návrhu zařízení k lipravš vzduchu byly použity vinuté výmSnlky teple pro sušení

vzduchu vymrazovaním jeho vlhkosti. Toto netradiční použití vinutých výměníků si vyžá-

dalo získání vlastních experimentálních údajů potřebných pro odvození a ověření nových

vztahů pro výpočet tlakové ztráty a přestupu tepls při proudění media mezitrubkovým

prostorem vinutého výmřníku tepla, kde dochází při procesu ochlazování k ukládáni ná-

mrazy na povrchu teplosměnné plochy.

Všechny potřebné údaje nebylo možné získat na jedné zkušební aparatuře. Proto

jich bylo postaveno ngkolik.

První aparatura sloužila ke zjištění způsobu a rychlosti růstu námrazy na trub-

kách, ke sledování změny tlakové ztráty a ke sledování procesu odtávání. Schema této

sparfitury je na obr. 1. Uvnitř trubkového prostoru zkušebního epařátu 1 proudí chle-

'TSÍVO a mezitrubkovým prostorem zdolc nahoru upravený vlhký vzduch, který je předmS-

ten zkousání. Chlndiven je moncotylenglykol ve směsi s vodou o koncentraci 53 % hmot.

ffionoe tylenglykolu.

Chlp.divo cirkulující v okruhu je vychlazováno ns potřebnou vstupní teplotu -15°C

ež -25°C v zásobní náťrži g freonovou chladicí jednotkou 3_. Ze zásobní nádrže £ je čer-

páno cirkulaCnlm čerpadlem ± do zkušebního aparátu, odkud se ohřáté o cca 3 e£ 1O°C

vreci zpčt. K obsluze slouží ventily VI s V2.

Vzduch proudící zkušebním aparátem 1 je nesáván dmychadlem J5 z izolované zkušební

komory 6 a je upravován na potřebné parametry v chladiči 2> ohřívači 8 a je zvln£ován

parou £. Takto upravený vzduch vstupuje do zkušebního zařízení přes uzávěry V5, V6,

které umožňují před začátkem zkoušek vychladit izolovanou zkušební komoru .6 a tím mini-

malizovat ztráty do okolí. Zároveň je tím zabránčno zamlžení pozorovacích oken. Po prů-

chodu zkušebním zařízením 1 vystupuje vzduch do komory 6, odkud je nesáván dmychadlem jj.

Vzduch je vychlazován pomocí vícestupňové chladicí jednotky 10 a případně ohříván pomo-

cí elektroohřívaCe 8.

Pro odtavení námrazy uložené na povrchu teplosménných trubek je používán bu3

ohřátý vzduch (cca 20° C), anebo ohřátý monoetylenglykol. K ohřevu monoetylenglykolu

je použito zásobní nádrže 11, vybavené elektroohřívučea JL£. Z nádrže j« ohřátý monotty-

lenglykol čerpán do zařízeni 1 Čerpadlem 4 přes ovládací ventily V3 a V4.

Měření teploty, průtočných množství a tlakové ztráty bylo provedeno běžnými způ-

soby. Ze zmínku stojí měření tloušíky námrazy. Tato byla mčřena pomoci fotografického

snímkování a pomocí distančních Šroubů. Zařízení je vybaveno pozorovacími okny jak
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v místech ukládání námrazy, tak ve spodní Sésti aparátu,
kde se při odtávání zařízení shromažďuje voda spolu
s Sástí odpadlé námrazy. Průběh nemrzání byl zaznamenán
fotograficky.

Na obr. 2 je schemeticky znázorněno měření tlouäíky
námrazy distančními árouby. Tyto Šrouby jsou umístěny
ve dvou místech na vstupní a výstupní straní z vinutého
trubkového svazku a moří tlouáíku námrazy v místech
1 až 3. TIouáíka námrazy v místech 4, 5 je zjiôíována
pomocí fotografického záznamu. (

Získané hodnoty z provozu tohoto zkuSebnlho zařízení
byly ověřeny zkouškami na poloprovozním výměníku, který
byl instalován v ČKD Praha. Zde probíhaly zkouSky ji2
za provozního tlaku 0,6 KPa.

Vzhledem k tomu, že neSlo na žádném instalovaném za-
řízení určit hranici rychlosti vzduchu v mezitrubkovém
prostoru nad ní2 by docházelo k únosu námrazy z teplo-
smSnné plochy, bylo rozhodnuto postavit dalSí zkušební aparaturu, která by umožňovala
tuto hranici určit. Znalost této rychlosti je velmi důležitá pro návrh aparátu.
Při případném úletu námrazy přestává totiž výměník plnit svoji funkci. Zkouäky pro-
bíhnou při tloku od 0,1 do 0,6 KPa a teplotě vstupujícího vzduchu do vymřnlku
od +5°C do -1O°C.

Obr. 2

.11

Obr. 1
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Vplyv štruktúry izolácie na hodnotu jej tepelnej vodivosti
The influence of insulation's structure on the thermal conductivity

SUMARY: In the paper is given regulated model of the insulation composed by ideal thread
lattice. Each one thread containes a lot of fibres. From the equantion (7) and (12)
are calculated values Qy, /W.m" / and they are compared with values from experimen-
tals' results and also results from (7) and (12).

I. Úvod

Mnohovrstvové superizoldcie (izolácie pozostávajúce z pravidelne sa striedajúcich vrs-
tiev s nízkou tepelnou vodivosťou a vrstiev s nízkou tepelnou pohltivosťou, umiestnených
v priestore s vysokým vákuom) majú hodnotu efektívnej tepelnej vodivosti (zahrňujúcej úhrn-
ný vplyv kvality tejto izolácie, t.j. vplyv na toky energie vedením a sálaním jej zložkami)
zo všetkých tepelných izolácií najnižšiu. Pri špičkových izoláciách dosahuje hodnotu okolo
10" W.m~ .K . Tak tieto izolácie v podstatnej miere môžu ovplyvniť celkovú Činnosť nízko-
teplDtných zariadení. Z celkového zloženia mnohovrstovej izolácie (obr.l) možno usudzovať,
že pre tok energie izoláciou platí (I)

-
 QR

n

V P
(1)

kde: Q„ je tok energie radiáciou, Q,.p je tok energie vedením zbytkovým plynom, Q„. je tokUVP
energie vedením vrstvami tkaniny.'

VL

\

Obr.l: Štruktúra izolácie

vrstvy s vysokou
odrasnoaťou

vrstvy s nízkou
tepelnou vodivos-
ťou

A,B - hranice izo-
lačního priestoru
s teplotami

Pri experimentálnom sledovaní
izolácií je vždy možné v (1)
určiť QQ. Hodnoty pravej stra-
ny v (1) možno určovať aj
z obecných vzťahov termokine-
tiky pri rešpektovaní skutoč-
ného usporiadania (štruktúry)
izolácie.

II. K modelu Štruktúry

Pro komplexný pohľad na izoláciu treba v (1) poznať hodnotu každého člena, pričom pria-
mym meraním sa obvykle získa (a najpresnejšie) Qj, /W.m/, hodnota priamo úmerná /l e f.
Vzhľadom na malé medzery medzi vrstvami odrnžačov (oddelených obvykle vrstvami tkaniny a ma-
lou hodnotou tepelnej vodivosti), moino predpokladať hodnotu medzerového tlaku p m podstatne
odliánú od hodnoty tlaku p v priestore umiestnenia izolácie a určovanú vakuomerom. Vždy js

Preto v (1) pre neznalosť roedzivrstového - medzerového - tlaku neprichádza do úvahy
výpočtové stanovenie Q v p. Hodnoty QR a Q v p za určitých predpokladov možno však výpočtom as-
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poň približne stanoviť. K tomu treba vytvoriť model štruktúry izolácie, Čo najviac sa blížia-
ci skutočnosti. V prvom priblížení predpokladajme, že QV(_ je tvorené len vedením cez sepa-
račné (tkaninové) vrstvy izolácie. Tento predpoklad povedie k stanoveniu Q V L, ktorého hodnota
bude o odpor tvorený vrstvami odražača nižšia. Tým bude aj skutočná hodnota Q c o túto zaned-
banú zložku väčšia. Pre tkané (separačné) vrstvy izolácie je obecne prijatý model Štruktúry
podľa obr.2 /ti/

Pre model podlá obr.2 možno odvotíit hodnotu
toku energie jedným radom

i

4 a

"i A T C ( 2 )

Obr.2: Model vrstvy tkaniny

/ 3 i -M? D \ 1 / 3

h E * 2 J

"i 2 1

V (2) je:
A j - tepelná vodivosť nite príslušná teplote

i-teho radu
0 - priemer nite
A T C - rozdiel teplôt na priemeri 0 nite

v i-tom rade
n^ - počet stykov (kontaktov) v i-tom rade
a - polomer kontaktnej plochy v mieste sty-

ku prekrížených nití, podlá /Ul/

V (5) je:
M - bezrozměrná Poissonova konštanta nite

E - Joungov modul pružnosti materiálu nite
P, •- sila, pritláčajúca nite k sebe, podlá /(.!/

16

(3)

(4)

V (4) je:
p - Specifické zaťaženie tkaniny, m = 1 —

0 1
(5)

kde 1 je vzdialenosť medzi kontaktami nití (obr.2). Podia (2) možno určiť hodnotu toku ener-
gie cez 1 rad. Pre jednu vrstvu tkaniny izolácie, ktorá má 3 rady (obr.2) potom je

0 AT
"i

( 6 )

resp. (S) s ohíadom na obr.2 možno prepísať na

Q -. £í n Al
i 2_1_ , 1 l 3 .

oťo2 * a '

čo pre L vrstiev, na ktorých je spád AT bude

Q = -i- . stv . __ A l (7)

4 a



- 44 -

III. Aplikácia modelu Štruktúry na výpočet tokov energie

Pre izoláciu zloženú z textilných separačných a lavsanových (prlp. hliníkových) reflex-

ných vrstiev sú namerané hodnoty tepelných tokov Q c /W.m"
2/ (napr. /L2/). Pri zjednoduäujú-

cich predpokladoch je možné aplikovaním odvodených vzťahov určiť v (1) velkost Q V L. Výpočtom
je v (1) možné určiť Q R, meraním Qc- Tak sa otvára cesta k stanoveniu Q v p a tým aj nepriamo
k stanoveniu velkosti modzerového tlaku (jeho veľkosť možno aspoň približne stanoviť aj
z podmienky molekulárneho prúdenia v medzerách). Nádejnosť takéhoto postupu může potvrdit
stanovenie hodnoty Qv(_ konkrétnej izolácie, pre ktorú je Qp známe. Zrejme musí platit pod-

mienka QVL (B)
Pre sklenenú tkaninu E 66-30 D2 (Vertex Litomyäl) s hodnotami E = 7.1010 Pa,x* = 0,22.,

-5 (*

(ekvivalentný) priemer nite, útka aj osnovy D = 5.10 m (priemer vlákna 6.10 m, stredný

počet vlákien v niti 72) bude výpočtom podľa (2) až (7) pri izolácii pozostávajúcej z 30 ra-

dov (t.j. 10 vrstiev)
1,198 W.m-2

r,-7

(9)

0,3 /Pa/,(Hodnoty ostatných pomocných veličín: m = 0,94305, ?y = 1,4268.10"' /N/, p

a = 0,«174.10'7 /m/, 1 = 3,448.10"* /m/.)

Výsledok z (9) splňuje nutnú podmienku (8), pretože pre túto izoláciu (v kombinácii s hlinf-

kovými fóliami ako odrdžačmi) bola nameraná hodnota Qy. = 2,3 W.m .

IV. Upravený model Štruktúry izolácie

V modeli podlá obr.2 sa predpokladá, že nite sú homogénne. Prakticky používané izolácie'

majú ale tkaniny zložené z nití,
šie model štruktúry podľa obr.3.

y

ktoré sú spletené z vlákien. Takúto tkaninu predstavuje lep-

3e vhodné preto uvažovať, že toky energie vedením sa nebudú

uskutočňovať jej idealizovaným prierezom,

ale prierezom splňujúcim podmienku, plynú-

cu z rovnosti plôch pre ekvivalentný prie-

rez a sumu prierezov vlákien

1/2D = D„ n (10)

kde je 0 v priemer vlákna v niti a n počet
vlákien v niti. Využitím.(10) v (2) dosta-
neme

(11)
2 1

4 a

Obr.3: Uvažované usporiadanie vlákien v niti

,resp. pre L vrstiev úpravou zo (7) je

"VL 3 L 2 1

Obdobne prejde (3) na

a
I 2 ' E 'i

(12)

(13) ,
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resp.

16 a - m)
pretože sila P,, pritláčajúca nite k sebe v priemere je silou od polovice hmotnosti počtu ni-
tí, usporiadaných vo vlákne nad sebou (pri voľnom uložení vlákien). Potom pre (5) je

m * 1 *• (15)
8 1

Pre uvažovanú tkaninu potom postupne je: m = 0,94201', Pj =-7,1793.10~7 /N/, a = 7,196.10~8

/m/ a konečne

QV L = 2,047 /W.nT2/

IV. Záver

Podľa vzťahov (2) až (7), resp. (10) až (15) možno urobit výpočet Qv, (pri zanedbaní
vplyvu reflexných vrstiev) pri rôznych teplotách a izoláciách (pozri tab.I.) a vykonat po-
rovnanie, keď sú známe hodnoty QQ. Porovnanie s nameranými, hodnotami Q- dáva možnost posú-
diť vhodnosť výpočtov podľa predložených vzťahov.

V. Diskusia

Výsledky získané výpočtom pre upravený model štruktúry izolácie dávajú hodnoty vyššie
pre toky energie vedením materiálom tkaniny. De to dSsledkom rešpektovania vyšäej hodnoty
síl, pôsobiacich na vlákna tkaniny, čo sa viac blíži skutočným pomerom v izolácii, ktorej
vrstvy sú na sebe voľne kladené. V ďalšom bude treba posúdiť (zrejme nezanedbateľný) vplyv
odporu reflexných vrstiev a konečne vykonať konfrontáciu s vypočítanými hodnotami Qn a Qyp.
ako aj posúdiť výsledný súhlas s nameranými hodnotami pre Q c a vzťahom (1).

Je pravdepodobné, že tento postup povedie k možnosti ďalšej optimalizáicie mnohovrstvo-
vých izolácií pre nízke teploty na základe stanovenia podmienok nutných pre zníženie jednot-
livých zložiek v (1) vrátane podmienky pre zníženie vplyvu medzerového tlaku.

Oruh i z o l á c i e

E 66-3002 TOOO-77

T=85-4,2

E 65-27 T=300-77

T=B5r4,2

K

K

K

K

QV L / t f . m " 2 / podľa (7)

1,198

0,097

1,117

0,092

V /w.
2

0

1

0

m"2/ podľa (12)

,047

,168

,917

,158

—2
Qg /W.m / namerané

2,3

0,35

3,3

0,5

Tabuľka I.: Porovnanie vypočítaných hodnot Q V L podľa (7) a (12) s nameranými hodnotami Q c

Literatúra: 1/M.G.Kaganer: Teplovaja izolačija v technike nizkich temperatur, Mašinostroje-
nic, Moskva 1966

2/C.Pastor: Termofyzikálne vlastnosti superizolácií, správa úlohy P 03 561-251,
SjF SVŠT, Bratislava 1980
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Použití expandovaného perlitu pro izolaci zařízení na dělení vzduchu

(EXPÁÍÍDED PERLKCE AS AIR SEPARATION KLAHSS INSULA2I0N)

SUMMARY.: Expanded perlite has many advantages and therefore is commonly used as
insulating materials instead of the classical air separation planst in-
sulation mineral wool. Using expanded perlite for insulations brings sa-
me new problems. Expanded perlite can be saturated with liquid oxygen
due to its leakage or due to condensation of gaseua oxygen Dn the cold
parts of upper column. When insulation material is moved inside the cold
box perlite saturated with liquid oxygen can came in contact with warm
vails of vessels and it can caused quick evaporation of liquid with sud-
den increasing of pressure in the cold box. Therefore it is very impor-
tant to held dry nitrogen overpressure in the cold box and periodically
to check concentracion of oxygen in.

Expandovaný perlit v aplikaci nízkoteplotní izolace zařízení na dělení vzduchu
prakticky zcela vytlačil dříve používanou minerální vatu. Je nejen levnější, ale
má v konkrétních podmínkách i nižší tepelnou vodivost, neboí lépe brání přenosu
tepla prouděním uvnitř izolačního krytu. Hlavní předností je však možnost proces
zaizolování i odizolování mechanizovat pomocí pneumatické dopravy a několikaná-
sobně jej tak zkrátit i zlevnit. Při používání expandovaného perlitu byla získána
řada projekčních i provozních zkušeností (2), neboí v provozu jsou již desítky za-
řízení na dělení vzduchu s touto izolací, některá již téměř dvacot let*

Základní koncepce izolačního krytu velkokapacitních zařízení na dělení vzdu-
chu zůstala v podstatě nezměněna. Izolační prostor je rozdělen na dvě části, na
blok rektifikačních kolon a blok výměníků tepla (regenerátoru). Každý z prostorů
je možné odizolovat samostatně. Nad hladinu expandovaného perlitu je přiváděn su-
chý dusík a automatickou regulací je udržován jeho přetlak 1000 - 1500 Pa. Na stře-
še izolačního krytu jsou prutržné membrány, které chrání izolační kryt.proti pře-
tlakování.

Ukázalo se však, že používání expandovaného perlitu přináší některé zcela
nové problémy (1). V roce 1973 došlo př;. zahájení odizolování zařízení na dělení
vzduchu H 10 k náhlému roztržení izolačního krytu s následným výronem cca 500 ar
expandovaného perlitu. Příčinou přetlačování izolačního krytu byl náhlý odpar ka-
palného kyslíku, kterým byl expandovaný perlit v izolačním krytu nasycen. Zaříze-
ní bylo dlouhodobě provozováno s malou netěsností na kapalinovém odběru tlaku pro
měření hladiny kapalného kyslíku. Při zahájení odizolování došlo k pohybu izolační-
ho materiálu a perlit nasycený kapalným kyslíkem přišel do styku s teplými povrchy
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s následným bouřlivým odparem kapaliny. Aby se v budoucnosti zabránilo opakování
obdobných případů, byl kategoricky zakázán provoz zařízení s netěsnostmi na ka-
palinách. Ukázalo se však, že toto opaření není dostatečné*

Ke konci roku 1986 došlo v hutních kombinátech k dvěma poruchám izolačních
krytů zařízení stejných typů a za obdobných okolností. Zařízení H 12 bylo bez ja-
kýchkoliv problémů provozováno po čtyři roky. Při periodické kontrole koncentrace .
dusíku v prostoru izolace byla zjištěna zvýšená koncentrace kyslíku (cca 70 % 0„).
Po čtrnáctidenním provozu při ohřevu přídavného kondenzátoru došlo k náhlému'nátla-
kov ání izolačního krytu. Pojistné memhrány na bloku rektifikace se protrhly a z
krytu do okolí bylo vyfouknuto cca 500 ú? expandovaného perlitu. Nedošlo přitom
k poškození izolačního krytu. Zhruba po dvou měsících došlo k poruše dalšího za-
řízení, které bylo v provozu déle než sedm let. Pracovníky provozu byly zjištěny
omrzliny v horní části izolačního krytu v bloku rektiřikace. Při kontrolním měření
atmosféry v prostoru izolačního krytu byla zjištěna koncentrace kyslíku až 99 # 0,*
Z rozboru možných netěsností vyplynul předpoklad netěsnosti v potrubí plynného
kyslíku ze zásobníku kapalného, kyslíku pod střechou izolačního krytu. Ze zásobníku
byl odpuštěn kyslík a byl do něj přiveden dusík. Po týdnu bylo rozhodnuto částečně
odizolovat zařízení, tak aby se odkrylo místo předpokládané netěsnosti. Krátce po
zahájení odperlitování došlo k náhlému nárůstu tlaku v izolačním krytu a do okolí
bylo vyfouknuto otvory cca 250 m expandovaného perlitu.

Po dokončení odizolování zařízení, při kterém byl expandovaný perlit odebí-
rán z izolačního krytu ze shora, byly v obou případech zjištěny netěsnosti na po-
trubí plynného kyslíku do zásobníku. Šlo o dlouhé potrubí Js 50, které bylo zde-
formované a v místě největší deformace prasklé.

Jako příčinu obou poruch lze jednoznačně určit shromáždění většího množství *
kapalného kyslíku v izolačním materiálu v důsledku kondenzace kyslíkem obohaceného
plynu na studených površích horní kolony. Při sesuvu kapalinou nasyceného perlitu
se kapalina rychle odpařila. K úniku plynného kyslíku do prostoru izolace došlo
v důsledku překročení pevnosti nepříznivě namáhané dlouhé potrubní větve, pravdě-
podobně vlivem postupného sesedání konglomerované perlitové izolace, která po-
trubí neúnosně zatížila.

Bylo zjištěno, že v řadě případů' při dlouholetém provozu zařízení na dělení
vzduchu není věnována dostatečná pozornost těsnosti izolačního krytu a správné fun-
kci systému regulace přetlaku ochranné dusíkové atmosféry. V důsledku toho dochá-
zí k prisávaní atmosferického vzduchu do izoicního krytu. Tím je do izolačního ma-
teriálu zanášena vlhkost a dochází k obohacování dusíkové atmosféry kyslíkem.

Problematikou vlhkosti expandovaného perlitu se zabývala práce (3)> ve kte-
ré bylo prokázáno, ae při vlhkosti větší než 6 - 8 % hmotnostních dochází v expan-
dovaném perlitu při nízkých teplotách a při tlakovém zatížení k tvorbě kon?lr-"v>-
rátu. Pevnost v tlaku těchto konglomerátů vzrůstá s nasycením perlitu vlhkostí.
Při vlhkosti 100 <ji může dosáhnout hodnoty 0,8 MPa. Obsah vody může dosáhnout až
300 % hmotnostních. V důsledku prisávaní vlhkého vzduchu do izolačního krytu do-
chází postupně k sycení studeného perlitu, v kterém vymrzá voda. Vznikají místní
konglomeráty zmrzlého perlitu,- které mohou dosahovat značných rozměrů a hmotnosti
sta kilogramů. Při provozu zařízení na dělení vzduchu dochází vlivem vibrací apa-
rátů a potrubí k částečnému sesedání perlitu. Expandovaný perlit jednak zaplňuje

Vvs _
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, zuylé dutiny a jednak se sám stlačuje. Měření prokázala nárast měrné hmotnosti

expandovaného perlitu v důsledku jeho sesedánx až o 30 $>. Může tedy dojit k tomu,

že vznikající konglomeráty zmrzlého vlhkého perlittt místně přetíží exponované

potrubí a způsobí jeho poruchu. Toto riziko je největší především v horní části

izolačního prostoru, kde je největší možnost ivzniku perlitových konglomerátů a

kde je též největší relativní posuv perlitové izolace v důsledku jejího sesedání.

Je třeba si uvědomit, že i při kompletním ohřevu zařízení na dělení vzduchu nemů-

že dojít k roztátí shluků vlhkého perlitu a při odběru perlitu z izolačního krytu

mohou uvolněné konglomeráty poškodit potrubí či ohrozit montážní pracovníky

uvnitř bloku. Přetlak dusíku v izolačním krytu je třeba zabezpečit i při odstáv-

kách zařízení, r.sboí v důsledku rosdílu specifických hmotností plynného media

uvnitř bloku a v atmosféře múZe dojít při netěsném izolačním krytu k proudění

atmosferického vzduchu do izolace i když zařízení nepracuje*

S nárůstem koncentrace kyslíku v ochranné dusíkové atmosféře roste i riziko

kondenzace ochranného media na studených plochách horní rektifikační kolony a

na potrubí dusíku do podchlazovacích výměníků. Předpokládejme, že v hlavě rekti-

fikační kolony je tlak 0,12 MPa. lomuto tlaku odpovídá teplota varu čistého du-

síku 78,84 K. Z rovnováhy kapalina pára pro směsi kyslík-dusík vyplývá při atmos-

férickém tlaku a této teplotě rovnovážné složení 7,5 fo kyslíku, při kterém začne

kondenzace páry.

Kondenzace ochranného plýňu na povrchu rektifikační kolony způsobuje nárůst

tepelných ztrát zařízení. Mimo to dochází k postupnému sycení expandovaného per-

litu zkondenzovaným plynem. Kondenzací též vzrůstá množství prisávaného plynu z

atmosféry.

K zabezpečení spolehlivého provozu zařízení na dělení vzduchu, která jsou

izolována expandovaným perlitem, je třeba se řídit následujícími pokyny:

1. Izolační kryt musí být těsný a nad hladinou expandovaného perlitu v zařízení

musí být udržován přetlak dusíku min 1 000 Paj

2. Periodicky (minimálně jednou týdně) kontrolovat slazení ochranné dusíkové

atmosféry v rektiřikačním bloku v prostoru horní kolony. V případě koncentra-

ce kyslíku větší než 7 % Og, zařízení urychleně od3tavít z provozu a odstranit

netčÍ3nosti;

3. V případě zvýšené koncentrace kyslíku odebírat expandovaný perlit z izolační-

ho krytu shora dolů, tak aby bylo sníženo riziko sesuvu izolace}

4. Kepoužívat k izolování expandovaný perlit s vlhkostí větší než 2 #.

Dodržování výše uvedených zásad podle našeho názoru přispěje k zvýšení bez-

pečnosti provozu a zabrání opakování obdobných poruch.
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Austenitické precipitačně vytvrditelné oceli pro kryogenní aplikace

Austenitic Precipitation-Hardened Steels for Cryogenic Use

SUMMARř: The austenitic Cr-Ni stainless steels are the most commonly used structural

materials for cryogenic use. Their mechanical properties can be changed wit-

hin a wide range, depending on chemical composition of steels and their ther-

mal mechanical processing. When the high yield strength is needed for large

temperature range,precipitation-hardened steels can be used. The problems

of these special group steels is briefly described and discussed.

Austenitické oceli představují aákl.-idní skupinu konstrukčních materiálů používa-

ných pro kryogenní aplikace. Tyto oceli ae vyznačují Širokým rozsahem mechanických

vlastností v závislosti na chemickém složení a tepelnS mechanickém zpracování. Největ-

šího rczäíŕení přitom doznaly chromniklové austenitické oceli. Chemické složení typic-

kých představitelů těchto ocelí je uvedeno v tab.l.

Tab.l. Chemické složení austenitických ocelí typu Fe-Ni-Cr

Typ

AISI 304

AISI 3O4L

AISI 310

AISI 316

AISI 316 L

AISI 321

£s

17
17
17
17
17
17

. ekvivalent

240
249
255
346
350

247

Cr

18 -20
18 -20
24 -26
16 -18
16 -18
17 -19

Obsah

Ni
8-12

8-12

19-22

10-14

10-14

9-12

prvků /hm% /
C
max.0,08

0,03

0,25

0,08

0,03

0,08

Poznámka.

l,5%Si,max.

2-356MO
2-3*Mo

(5x%C)Ti

Chromniklové austenitické oceli jsou v základním stavu charakterizovány relativně

nízkými hodnotami meze kluzu ( B 0,2-250 MPa při teplotě 300 K),vysokými hodnotami taž-

nosti, kontrakce a lomové houževnatosti ( A 5 ~ 50%, Z ~ 6O5&, K I C~ 200 MPa m
1 ' 2 ) . Při

snižování teploty se zvyáují pevnostní vlastnosti těchto ocelí ( cca o 100 56 pro teplo-

tu 4 K) při zachování plasticity i vysokých hodnot lomové houževnatosti /I /. U auate-

nitických ocelí s nižäím obsahem niklu může při ochlazení nebo deformaci za studena do-

jit k rozvoji martenzitické transformace. Obsah martenzitu «£ může za určitých okolnos-

tí dosahovat hodnot více než 60% a výrazně měnit mechanické i magnetické vlastnosti oce-

li /2,3 /. Stabilitu austenitické struktury ovlivňují nejvíce intersticiélní prvky uhlík

a dusík a z ostatních legujících prvků zvláště nikl /4 /. Při vývoji nových pevnějších

austenitických ocelí se uplatnil především dusík. Vznikla celá řada austenitických oce-

lí 3 přídavkem dusíku ( např. AISI 304 LN, AISI 316 LN, jejichž přibližnými Cs. ekviva-

lenty jsou oceli 17 259 a 17 360). Některé z těchto ocelí byly vyvinuty přímo pro kryo-

gennl aplikace. Jako příklad lze uvést japonské oceli o směrném složení Cr25Nil3NO4 a

Cr27Nil8N04, které při teplotě 4 K vykazují mez kluzu 1200 MPa a hodnotu lomové houžev-

natosti K I C vyšší než 200 MPa m
1^2/ 5 A Tyto nové austenitické oceli vyhovují i nároä-

ným požadavkem kladeným na konstrukční materiály pro velké supravodivé magnety budoucích

termojaderných reaktorů typu "tokamak". Za pokojové teploty jsou väak jejich pevnostní

vlastnosti, zejména mez kluzu, stále relativně nízké a pro některá aplikace, např. pro

konstrukci rotoru kryoturbogenerátoru /6 / nevyhovují.

Z ocelí se vysokými pevnostními vlastnostmi, houževnatostí a neferostagnetiSností

vyznačují v Širokém rozmezí teplot pouze austenitické oceli precipitačně vytvrditelné.

Obecně je lze členit zhruba do dvou skupin. Prvou z nich tvoří oceli vytvrzující prost-

řednictvím precipitace karbidů,případně nitridů. Do druhé řadíme oceli vytvrzující 'pre-

cipitacl intermetaliekých fází, zejoéna typu Ni^íTi.Al).
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Oceli prvé skupiny se vyznačují zvýšeným obsahem vanadu nebo fosforu. Obvykle nají
více než 0,3% C. X když jejich mez kluzu M ž e při pokojové teplotě dosáhnout 1500 HPa,
bývají zpravidla nesvařitelné a mají nižší plastické vlastnosti a houževnatost. Z hledis-
ka svých mechanických a technologických vlastnosti jsou tyto typy ocelí pro kryogenní
aplikace nevhodné.

Oceli druhé skupiny jsou väak pro nízkoteplotní aplikace úspěšně používány. Jedná
se zejména o ocel typu Crl5Ni25Ti2 ( A 286), vytvrzující prostřednictvím přechodného
precipitátu £ -Ni,(Ti,Al). Mechanické vlastnosti oceli jsou přitom určovány předeváim
hustotou a velikostí precipitátu ̂ í . Kine tiká precipitaůního děje je přitom silně závis-
lá nejenom na teplotě stárnutí, ale i na obsahu (Ti + Al). Maximální vytvrzení nastává
při velikosti A.čéstic cca 10 nm, kdy jsou částice ještě protínány dislokacemi. VStSi
částice jsou dislokacemi obcházeny, nastává přestárnutí a pokles mechanických vlastnosti.
Při přestárnutí je nebezpečí vzniku rovnovážného precipitátu Ni,(Ti)-£ fáze. Známy jsou
přitom dvě formy precipitace této fáze: buňková a Widmanstättenova. Zejména buňková pre-
cipitace výrazně snižuje nízkoteplotní tažnoat a houževnatost /7 /. Volba vhodného reži-
mu tepelného zpracování je pro docílení optimálních nízkoteplotních mechanických vlast-
ností mimořádně dSležitá. Za obvyklých podmínek tepelného zpracováni má ocel A 286 mez
kluzu při teplotě 300 K větší než 560 MPa ( při 4 K je R„0,2<~1000 MPa). Vyznačuje se
dobrými plastickými vlastnostmi i vysokou houževnatostí { K j C ~ 170 m

/ £ ) až do heliových

teplot. Ve vytvrzeném stavu je väak obtížně svařitelné. V sovětských pramenech např.
v práci /8 / je pro kryogenní aplikace doporučována i precipitačně vytvrditelná svařitel-
ná austenitická ocel typu CrNiMoNb, vytvrzující prostřednictvím fáze f* -Ni,( Nb.Al ).

Oba typy preeipitačně vytvrditelných austenitických oceli byly v k.p. Skoda ověřo-
vány v rámci programu vývoje oceli pro výkovky rotorů supravodivých turbogenerátoru.
V případě oceli CrNiMoNb se literární Údaje nepotvrdily a tak byl daläí program oriento-
ván především na oceli typu NiCrTiMo. Cílem prací bylo především zlepšení svařitelnosti
a zvýäeni hodnot meze kluzu. Sledovány však byly i další technologické a fyzikální vlast-
nosti. Výsledkem tĚchto prací je austenitická preeipitačně vytvrditelná ocel o směrném
složeni Crl5Ni30Ti2Mo2 vyznačující se:
.-stabilní austenitickou strukturou až do teploty 4,2 K;
' -VsCučenými mechanickými vlastnostmi při teplotě 300 K ( B 0,2 630 MPa, R^ 950 MPa,

A 5 2OÍ6, Z 25*, KCV 80 Jem"2) a77 K { B 0,2 800 MPa,!^ 1250 MPa,A? 25*,KCV 80Jcm"
2).

-odolnosti proti křehkému porušení až do teploty 4,2 K;

-nízkou relativní magnetickou permeabilitou, která se v polích 1 aä 5T pohybuje v rozme-
zí 1,25 až 1,03 ( při teplotě 4,2 K) a nepřesahuje hodnotu 1,01 při teplotě 293 K;

-odolností proti korozi v atmosférických podmínkách;
-svařitelnosti, přičemž svarové spoje jsou celistvé bez trhlin.
Uvedené vlastnosti řadí tuto ocel mezi perspektivní materiály pro rotory KTG-.
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Vliv izolační Vrstvy na přestup tepla do kapalného dusíku

(The influence of an insulation layer on a heat transfer into liquid nitrogen)

SUMMARY: Hie analysis of influence of an insulation layer on a heat transfer into,
liquid nitrogen shows(on the basis of experimental results of the authors)
that - for example - a teflon layer applied on the body with a good
thermal conductivity makes a great accelerating of a heat transfer during
a dip of the body into liquid nitrogen.
Shis possibility of an influence upon a way of cooling would be very impor-
tant especially for a development of higheffective heating exchangers
working with liquid nitrogen as a coolant.

Fonoříme-li měděný vzorek o pokojové teplotě do kapalného dusíku a registrujeme-
li jeho střední teplotu, získáme časovou závislost teploty obdobného typu jako na
obr. 1. Je charakteristická dlouhým počátečním úsekem mírného, tzv. filmového
(nebo blánového) varu, při kterém brání přestupu tepla do kapalného dusíku souvislá
vrstva plynného dusíku obklopující povrch vzorku.

TEPLOMĚR

MĚDĚNÍ' VZOREK

*S0

0

TÍ'Q

-SO

-m-

-fSD •

-too

• V

FILMOVÍ?
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BU8UHK0W
MR

20 to {[sj6o so
Obr. 1 Časový průběh ochlazováni' irädeného vzorku v kapalném dusíku (dutý válec

- 0 8 mm, délka 45 mm, hmotnost 12 g).



- 53 -

Teprve při teplotě vzorku kolem -150 °C se tato vrstva rozruSí a klidní filmoví var
se zm&ni na bouřlivý bublinkový. Předávaný tepelný tok přitom prudce vzroste a teplo-
ta vzorku se již rychle vyrovná s teplotou kapalného dusíku. Opatříme-li však vzorek
tenkou izolační vrstvou, např. ovinutím teflonovou páskou, zmení s« charakter zchla-
zování jak -je patrno z obr. 2.
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Obr. 2 Časový průběh ochlazování stejného vzorku jako na obr. 1, ale opatřeného na
válcovém povrchu teflonovou vrstvou o tloušíce cca 0,15 mm.

K rozrušení filmového varu zde dojde již při teplotě vzorku kolem -70 °C, takže bouřli-
vý bublinkový var probíhá téměř po celou dobu zchlazování a ta se tak akrátí zhruba

•i'na polovinu.

Fro podrobnější analýzu kinetiky zchlazování je výhodné transformovat zchlazovací
křivky na teplotní závislosti tepelného'toku případně chladicího výkonu - obr. 3. (te-
pelný tok je zde úměrný rychlosti zchlazování a tepelné kapacitě při dané teplotě).
Vidíme, že křivky pro holý vzorek a pro vzorek s vrstvou se liší zejména posuvem
oblasti prudkého vzrůstu tepelného toku (příp* výkonu). Zatímco u holého vzorku je
tento vzrůst až u teploty kolem -150 °C, u vzorku s izolační vrstvou nastane již při
teplotě kolem -70 °C tj. o 80 K "dříve".

Vypočítáme-li, jaká tloušíka teflonové vrstvy je potřebná k vytvoření statického
teplotního gradientu velikosti 80 K při tepelném toku 1,5 W/cm , který je při teplotě
-70 °C k dispozici (podle křivky I. obr. 3), vyjde nám hodnota 1,3 mm tj. přibližně
9 krát votší než tlouštka vrstvy použitá při experimentu. Při tak silné izolaci by
však již nemohlo dojít k pozorovanému zvýSení tepelného toku, neboí mezní tepelný tok,
který může z kapalného dusíku ?.a normálních podmínek procházet takovou vrstvou do
měděného vzorku o teplotě -70 °C je pouse 2,3 W/cm2.
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Obr. 3 I. Teplotní závislost tepelného toku p. a výkonu P vypočtená na základě
experimentální křivky z obr. 1 tj. pro vzorek bez vrstvy.

II. Tatáž, závislost odpovídající křivce z obr. 2 tj. pro vzorek s teflo-
novou vrstvou cca 0,15 mm.

To znamená, že izolační vrstva vypočtené tloušíky by mohla vést pouze k 1,5 násob-
nému zvýšení tepelného toku při teplotě -70 °C a její výsledný vliv na celkovou dobu
zchlazování by byl naopak záporný. Vysvětlení pozorovaného efektu je proto třeba
hledat jeStě jinde.

Vzhledem k zajímavým vlastnostem teflonových povrchů jsme považovali za možné, '
aby teflonový povrch svými specifickými vlastnostmi ovlivnil přestup tepla a cha-
rakter varu kapalného dusíku. Z tohoto důvodu jsme provedli analogická měření za
použití izolačních vrstev z jiných materiálů - nitrocelulozový lak a papírový sa-
molepící štítek. Výsledky však byly v obou případech obdobné jako s teflonovou
' ''vrstvou.

Proto jsme se pokusili o přibližné změření dynamického gradientu na teflonové
vrstvě následujícím způsobem: Mezi dvě poloviční teflonové vrstvy jsme umístili
plochý termočlánkový měřící spoj a po zanoření do kapalného dusíku jsrna změřili
průběh zchlazování vzorku a středu teflonové vrstvy. Lze očekávat, Se celkový
gradient na teflonové vrstvě bude roven minimálně dvojnásobku gradientu naměře-
ného na poloviční vrstvě. Již za 5 sekund od zanoření do kapalného dusíku byl
naměřen teplotní gradient 40 K tzn., že celkový gradient na vrstvě je minimálně
80 K. Přitom teplota měděného vzorku v té době je přibližně 0 °C a okamžitý
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tepelný tok přenášený z měděného vzorku je približne 2 W/cm . (Co znamená, že vysoký
teplotní gradient v teflonové vrstvě není způsoben ustáleným tepelným tokem, ale
přechodovým jevem při zanoření do kapalného dusíku, kdy se uplatní nejen malá tepel-
ná vodivost, ale i nízká hodnota měrného tepla izolační vrstvy. Teprve po přechodu
na bublinkový var, kdy tepelný tok vzroste na 17 W/cm se může na teflonové vrstvě
vytvořit ustálený gradient AT • 106 K, umožňující trvalo při teplote okolo -70 °C
udržovat tepelný tok 17 W/cm . •

ZÁVĚR

Experimentálně byla prokázána následující možnost využiti skoku v tepelném toku
mezi. tepelně vodivým tělesem a kapalným dusíkem při změně charakteru varu: Opatříme-li
měděný vzorek, který má být zchlazován ponořením do kapalného dusíku, tenkou izolač-
ní vrstvou, dojde při zchlazování k přechodu z filmového varu na bublinkový při te-
plotě vzorku o několik desítek Kelvinů vyšší než u vzorku bez izolační vrstvy.
Výsledkem je výrazné zkrácení doby potřebné ke zchlazení vzorku.

Dále bylo zjištěno, že odpovídající teplotní gradient na izolační vrstvě (rovna-
jící se teplotnímu posunu přechodu varů), vzniká z počátku j&ko přechodový jev těsně
po zanoření vzorku a teprve při zvýšeném tepelném toku, způsobeném přechodem na
bublinkový var se stabilizuje. Kdyby totiž měl být odpovídající ustálený gradient
vytvořen již v oblasti filmového varu, musela by být izolační vrstva téměř deset-
krát silnější, čímž by vsak znemožňovala pozorované zvýšení tepelného toku a její
cel.'->vý vliv na rychlost zchlazení by byl naopak záporný. Vhodná tloušíka izoloační
teflonové vrstvy se pohybuje přibližně od 0,07 mm do 0,4 mm a závisí na ní tvar
teplotní závislosti tepelného toku.

Vhodné možnosti a způsoby využití popsaného efektu izolační vrstvy by mohly vyply-
nout až z dalších praktických zkušeností a na základě podrobných znalosti konkrétních
problému případné aplikace.
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Ekonomická supravodivá magnetická soustava pro 200 MHz FT NHR spektrometr
(Economical superconducting magnet system for 200 MHz FT NMR spectrometer)

SUMMARY: 4,7 T superconducting magnet system developed in OPT ÔSAV Brno for high resolution
NMR spectrometer is described. Refill interval of low loss eryoatat with room
temperature bore of 57 mm is of up to 120 days for 30 1 of helium. The whole sy-
stem consits of cryostat, main sc winding, sets of superconducting and room tem-
perature shims, stabilised power supplies, lov; temperature and LHe level meter,
1H and ^ C variable temperature NMR probes. Top resolution is better than 4*10
('H line v/idths for 0 5 am rotating sample is 0,08 Hz), magnetic field time sta-
bility 3.iO~^/h. System is fully comparable with products of world leading manu-
facturers and is intended for serial production of 200 MHz spectrometers in CSSR.

Spektroskopie nukleární magnetické rezonance fNMR) slouží předevSlm k ur5ování struk-
tury - atomární konfigurace molekul zkoumaných látek, k zhodnocení kinetiky a energetické
bilance chemických reakcí. Je užívána v chemii anorganické i organické vSetnS biochemie
pro analýzu kapalin i pevných látek. V poslední dobž se rozSiřila jako metoda neinvaznlho
zobrazování tkání i celých organismů (NME? tomografie s rozliSením pod 1 me, mikrotomogra-
fie s rozliSením až 0,01 mm), dále pro studium metabolických procesů v Sivých organismech •
(spektroskopie in vivo) a dokonce i pro výzkum a zobrazování neorganických struktur - ke-
ramik, polovodiSú.

Čím je .látka složitěj?í, tím obtížněji je rozšifrovatelné její NMB spektrum. Cáry
jednotlivých skupin se překrývají, dokonce splývají. Výhodou snímání spekter při vyšších
kmitočtech (v silnSjSfch stacionárních magnetických polích) je, že se jednotlivé skupiny
od sebe vzdalují (s magnetickou indukcí roste lineárně chemický posuv), zvySuje se citli-
vost, a téměř s B o

2 roste pomSr signál/Sum.

Pro NMR spektroskopii je proto nejdůležitějším předpokladem úspěchu stacionární mag-
netické pole splňující požadavky co do intensity, prostorové konfigurace (homogenity v
pracovní oblasti) a čaoovd stability.

Pole o indukci nad 2,3 T s vysokými parametry lze vytvářet jedině supravodivými mag-
nety. Výhody silných polí jsou patrné z obr. 1,

Obr. 1.
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kde jsou 1H spektra etylbenzenu sejmutá v ÚPT v klasickém magnetu s indukcí 1,87 T (při
80 MHz) a totéž v supravodivém magnetu 4,7 T (200 MHz). Poměr signál/šum vzrostl z 80
na 400, zvětšil se 2,5% chemický posuv, takže jednotlivé skupiny jsou jednoznačně sepa- '
rovány (signál zbytkové vody se oddělil od tripletu CHý, zvýšilo se rozlišení, takže se
benzenová skupina nejeví jako jediná čára, ale štěpí se na složitou strukturu.

Rozlišovací schopnost spektrometru by měla být omezena jen přirozenou šíří rezonanč-
ních signálů (u kapalin až setiny Hz), takže pro pracovní frekvence řádu 100 MHz je po-
žadovaná efektivní homogenita až v řádu 10 AB/B Q.

U tzv. CW spektrometrů může být spektrum snímáno až desítky minut nebo u FT spektro-
metrů se pro zvýšení citlivosti spektrum snímá mnohonásobně a hodnoty se akumulují až po
dobu hodin, takže magnetické pole musí mít 1 velkou časovou stabilitu - standardně
1.10~8/h. Časová stabilita se určuje z posuvu frekvence rezonanční čáry snímané v dlou-
hých časových intervalech. Měření je obtížné, protože stabilita frekvenčních normálů je
často horší než stabilita měřeného magnetického pole. Teprve atomový - cesiový čs. nor-
mál OMA. se stabilitou 10~10/10O0 s vyhovuje. V řadě NMR experimentů není možno použít
interní stabilizace a je nutno se opřít o "intrinsickou" stabilitu supravodivého magnetu,
která do značné míry (neuvážujeme-li vnější magnetické poruchy) závisí na kvalitě spojů
supravodivého vinutí.

V rámci dlouhodobého úkolu SPZV, týkajícího se vytváření magnetických polí pro NMR,
bylo v ÚPT SsAV mimo jiné navrženo a zhotoveno 8 supravodivých magnetů s homogenním po-
lem 4 až 7 T, z nichž 6 bylo určeno pro účely NMR a to jak pro vysoké rozlišení v kapali-
nách, tak i pro spektroskopii v pevné- fázi. Jeden a nich pracuje již téměř 3 roky velmi
úspěšně v NDR. KMU Lipsko byla za práce na něm vykonané (zeolity, silikáty, katalyzátory)
vyznamenána mezinárodní americkou Breckovou cenou. Další mezityp, který již není v ÚPT
využíván, poněvadž jeho parametry byly překonány, chce získat NDR a PÍR. V období 1986-87
byl v rámci hospodářské smlouvy mezi k.p. Tesla Brno a ÚPT ČSAV vyvinut a s velmi dobrý-
mi výsledky testován funkční vzor supravodivé magnetické soustavy pro 200 MHz NMR spek-
trometr, který je v Tesle zaváděn do výroby. Magnet je nové, vícekostrové koncepce, kte-
rá umožňuje větší variabilitu jak při výpočtech tak i při korigování realizované soustavy.
Magnet dosahuje indukce 5,13 T (bez přechodu) při X a 34 A; pracovní indukce 4,7 T.
Z obr. 2 je patrná homogenita pracovní oblasti určená z šíře čáry NMR signálu H 2O v ne-
rotující kyvetě 0 5 mm: 1) pro základní solenoid bez korekcí 4,7.10 j 2) po částečné
úpravě axiálního profilu suprakorekcemi Z^, Z 2, Z, - 1,6.10" ;3) po aplikaci korekcí
v teplém pracovním prostoru klesne šíře čáry pod 2 Hz, což odpovídá homogenitě lepší
než 1.10',-8

obr. 2.
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Na obr. 3 je dokumentováno dosažení špičkového rozlišení 0,08 Hz pro ortodiohlorbenzan
(látka s úzkou přirozenou šířkou čáry), což odpovídá efektivní homogenitě pole lepší .
než 4.10" 1 0 (požadováno bylo 0,2 Hz, tj. 1.10"^).

Obr. 3

Další charakteristikou je test tvaru paty čáry chloroformu CH,C1, kdy šíře paty
v úrovni satelitů 1 3C byla pouze 4,5 Hz (požadováno pod 15 Hz), přiSemž velikost ruši-
vých tzv. postranních rotačních pásem byla pouze 0,1% (požadavek pod 256). Dosažené hod-
noty rozlišení, tvaru čáry, citlivosti jsou lepší než hodnoty garantované světovou ve-
doucí firmou Bruker podle dat z října 1987.

Časová stabilita magnetického pole solenoidu ÍJPT určovaná fluktuací frekvence sig-
nálu - měřením dostupnými frekvenčními normály byla nižší než 40 Hz/den, což odpovídá
časové stabilitě pole 8.10"9/h.

l'o všechno jsou profesionální parametry z hlediska KMR spektroskopie. Pro uživate-
le by však měl být supravodivý magnet pokud možno jakýmsi druhem precizního permanentní-
ho magnetu, který nějakým způsobem vytvořil pole požadovaných parametrů a při splnění co
nejjednodušších provozních podmínek je s minimálními náklady udržuje na požadované hod-
notě a kvalitě. 0 tom rozhoduje kryostat, v němž je supravodivá souprava zabudována a za-
jištuje jí potřebné pracovní podmínky - heliovou teplotu, potlačení složek vnějšího te-
pelného toku, vytvoření teplého prostoru, nemagnetičnost atd. 0 ekonomice provozu a ne-
náročnosti obsluhy rozhoduje odpar kryokapalin. Ještě před několika lety to bylo jedno-
značně dáno odpařováním kapalného helia. Na obr. 4 je znázorněn časový vývoj odparu LHe
pro kryostaty užívané v ÚPT pro supravodivé magnety HMR spektrometrů a normovaný inter-
val (dny) pro doplňování 20 litrů. Kryostat HK 200 (Perox Děčín) je ještě širokohrdlý
(0 200 mm) s krátkým teplým pracovním prostorem přístupným pouze zdola. Poněvadž komerč-
ně nebylo možno kryostaty vhodné pro NMR v ČSSR získat, byly další typy jiš konstruová-
ny v ÚPT. Mají heliovou vanu zavěšenu na dvou tenkostenných a relativně štíhlých hrdlech.
Teplý pracovní prostor průměru 45 mm, 51 mm a 57 mm je již průchozí. HKP 1 má ještě ve
vakuovém plášti použitu superizolaci, HKP 2 a NMR II mají již jen kovové "antiradiačně"
upravené povrchy a stínicí plaší mezi LHe a LNg vanou chlazený He parami. U typu NMR XI
je sumární tepelný tok k He vaně potlačen na 7 mW, což odpovídá odparu pouze 0,24 l/den.
Užitečný objem He vany je asi 30 1 ffie (magnet 4,7 X byl provozně zkoušen v klidovém na-
buzeném stavu - s odejmutými přívody při vynoření poloviny vinutí),takže intarval do-
plňování vzrůstá až na 4 měsíce. To rovněž koresponduje se standardním intervalem do-
plňování kryostatu Bruker podle údajů z r. 1987.
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Uživatel spektrometru nemusí vlastnit zdroj pro napájení hlavního vinutí a supravo-

divých korekcí (při instalaci je magnet prochlazen, zalit a nabuzen servisními techniky).
Doplňovaní LHe by mělo být možno rovněž objednat u servisní služby. Zbývá jedině do-
plňování dusíku v jedno- až dvoutýdenních intervalech podle velikosti LN 2 vany a kva-
lity její izolace.

V teplé dutině kryostatu 0 57 mm je soustava tzv. teplých korekcí (Švéda, Kališ)
korigujících axiální gradienty pole (Z Q, Z,, Zg, Z

2
,, Zg, Z,,
-Y 2 b

- vinuté cívky I m a x 0,1 A)
ýa neaxiální gradienty (X, Y, XZ, YZ, XY, X -Y 2 vyrobené technikou tištěných spojů,

I„„„ 0,2 A ) . Korekční soustava je samonosná, velmi kompaktní, takže lze do ní vsunoutmax
sondu 0 50 mm, což je průměr vyhovující jak pro sondy teplotní tak i pro studium pevných
látek metodou MAS. Měření na magnetické soustavě bylo prováděno sondami pro jádra 1H
a 1^C a rotujícími kyvetami 0 5 a 10 mm (Kasal, Kališ). Sondy jsou konstruovány jako
teplotní (teplota vzorku v rozmezí -130 až +200°C). Citlivost sondy určuje dosažitelný
poměr signál/šum - pro etylbenzen 0,l{6 je to 70:1 a pro 156 vzorek 400:1.

Napájecí zdroj solenoidu 0 až 40 A (Bartušek, Kopeček) je řízen digitálně s krokem
1 mA. Má předvolbu Ifflax, nastavitelnou rychlost změny proudu od 0,6 mA/a do 0,6 A/s, vý-
stupní napětí asi 4 V, stabilita řádu 10"', nastavitelná ochrana - vypojení - při pře-
chodu solenoidu do normálního stavu. Ve skříni zdrojů jsou i 3 jednotky +10 A s ručním
řízením pro napájení supravodivých korekcí, zdroje napájení teplých korekcí* nízkotep-
lotní teploměr a heliový hladinomer.

Při konstrukci supravodivého magnetu ÚPT - Tesla, kryostatu NMR IX, všech pomoc-
ných prvků a zařízení bylo použito výhradně čs. materiálů a součástí.

Obr. 4.

odpar LH«
£lltr/dtnj

1975
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Provozní ekonomika supravodivého magnetu pro N1JR spektrometr:

Klasická cívka s měděným vinutím, která v dutině stejného průměru jako supravodivý
magnet vytvoří pole 5 T, by m§lo příkon asi 1 MW. Teplo vzniklé Jouleovými ztrátami by
muselo být odváděno množstvím asi 50 m chladicí vody za hodinu, což představuje vysoké
náklady a nároky na odběr z vodovodního řadu nebo nutnost vybudování uzavřeného vodního
hospodářství s velkou chladicí věží. Výhodou je možnost odstavení napájení .klasického
magnetu mimo pracovní dobu. Nevýhodou je prakticky nemožnost dosáhnout požadované časo-
vé, stability (stabilita napájecích zdrojů, teplota vinutí) a prostorové homogenity.
Supravodivá soustava potřebuje na hodinu provozu asi 0,25 litrů levného kapalného dusí-
ku a zanedbatelné množství 0,01 1 kapalného helia, na jejichž výrobu je třeba pouze
0,4 kWh elektrické energie. Z hlediska ekvivalentní spotřeby elektrické energie za pro-
vozní hodinu lze tedy výhodnost supravodivé soustavy vyjádřit vysokým poměrem 2500:1.
Je však třeba po pravdě respektovat fakt, že supravodivé zařízení je v provozním nabu-
zeném stavu dlouhodobě, prakticky trvale i v mimopracovní době, takže energetická vý-
hodnost klesne asi na 1000:1. Podstatnou výhodou supravodivého zařízení je, že magne-
tickou soustavu není třeba před užitím složitě a s určitým rizikem vždy znovu uvádět
do provozu, stabilizovat parametry a po skončení zase odbuzovat. Supravodivé zařízení
je bez jakéhokoliv zásahu vždy připraveno k funkci ve špičkových parametrech (pracuje
v perzistentním režimu).

Pro informaci - v ČSSR je prodejní cena I>N2 asi 2 až 3 Kos za litr. Cena kapalné-
ho helia není oficiálně stanovena, kalkulace provedená ve FZÚ ČSAV (plná amortizace za-
řízení, veškeré náklady při laboratorní výrobě, režie) vede k částce nad 100 Kčs/l
za předpokladu, že plynné helium se vrací nebo je zákazníkem zajištěno. Rakouská firma
Messer Grieshsim dodává 1 nr3 He asi za 80 Kčs FCO, kapalné helium dodává včetně dopra-
vy a krátkodobého zapůjčení dewarovy nádoby za 18,5 US $ za litr, plynné He za
8,7 US $/m?. Cena LHo v USA se uvádí podle různých pramenů 3 až 5 US jí/l, v Anglii
asi 5 1S/1.

Jak je patrno z údajů o odparu kryokapalin, z energetického hlediska je dominant-
ní spotřeba kapalného dusíku (rozumí se pro HMR kryostaty). Magnet z "nízkoteplotního"
supravodiče např. NbTi, vyžadující k funkci kapalné helium, může mít cenově a hlavně
energeticky velmi ekonomický provoz daný v podstatě spotřebou kapalného dusíku. Před-
pokladem je kvalitní kryostat, jehož cena se provozními úsporami amortizuje. Vyhlídka
na vysokoteplotní supravodiče je i pro aplikace v HMR jistě fascinující; pokud však
budou potřebovat kapalný dusík, nečekejme z energetického hlediska provozní přínos. Vý-
hodou užití IHe je jednoduché udržování vysokého izolačního vakua v plášti kryostatu
kryočerpáním. V případě pouze dusíkového kryostatu bude dlouhodobé udržování vakua ob-
tížnější (např. bude vzrůstat koncentrace He a Hg), takže ztráty dusíku budou téměř
jistě vyšší. Kdyby jeho spotřeba vzrostla pouze o 1/4, pak za dobu životnosti zařízení
to předpokládá 100 až 200 000 kWh elektrické energie navíc.

V ekonomicky vyspělých zemích se při kalkulaci provozní ekonomiky nového zařízení
neřídí ani tak pořizovací cenou, jako spotřebou energie či jejími potenciálními úspora-
mi s uvažováním stálého zvyšování její ceny. To bychom měli mít ve všech směrech ná-
rodního hospodářství na zřeteli také.
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ELEKTRICKÁ OCHRANA SUPRAVODIVÝCH MAGNETŮ

( The Electrical Protection of the Superconducting Magnets )

SUHKABZ : It is not possible to exclude the transition of the superconducting magnet
to the normal stage during its operation. For such reason each of those
magnets must be equipped with the proper, electrical protection device. The
different kinds of active and passive protections of the superconducting
windings are described. The great attention is devoted to the active pro-
tection of the magnet for the caolin separator. The multiple-bridge connec-
tion used makes it possible to switch off the current source and shunt the
energy even in the case of a symetrical spread of the normal zone.

1. Při provozu sebelépe navrženého supravodivého magnetu nelze zcela vyloučit je-
ho přechod do normálního stavu (porucha dodávky kapalného helia, ztráta vakua a pod.).

Snergie akumulovaná v magnetickém poli supravodivého magnetu se při jeho přecho-
du do normálního stavu mění v teplo. Toto teplo se vydSluje v místě vzniku normální
zóny, kde pak rychle vzrůstá teplota. Lokální ohřev mize vést k trvalým deformacím a
v horším případě as k tepelnému poškození izolace, vodiču a ke zničení magnetu. Mimo
to muže přepětí v místě normální zóny vyvolat elektrický průraz závitové izolace.

Účelem ochrany magnetu je omezit maximální teploty a napětí v oblasti normální
zóny na přijatelnou úroveň. Ilejraenší supravodivé magnety a magnety s velmi nízkou
proudovou hustotou (3 vysokým podílem stabilizující mědi) zpravidla zvláštní ochranu
nepotřebují; ta je zajištěna konstrukčním návrhem. Pro větší a velké supravodivé mag-
nety není tento způsob většinou ekonomicky ani technicky přijatelný a magnet musí být
vybaven aktivní nebo pasivní ochranou.

2. Aktivní ochrana magnetu spočívá ve včasné identifikaci vzniku normální zóny
v supravodivém vinutí a ve vyvedení energie akumulované v magnetickém poli do vnějaího
ochranného odporu mimo kryostat. Základní schema ochrany, která má mnoho variant, je

na obr.l. Při vzniku normální zóny v magnetu
_s_ , , 4 a její identifikaci a zpracování v zaříze-

ní 5 a 6 vypne rýchlo vy pinaS 2, čímž se au-
i tomaticky zahájí vybíjecí proces.

Zařízení pro identifikaci normální zóny
musí být citlivé, spolehlivé a odolné proti
rušení. Zpravidla je třeba zpracovat napě-
ťový úbytok řádu 0,1 V, který se objeví na

Obr.l. 1 - zdroj proudu, 2 - rýchlo- odporu normální zóny, a rychle vypnout na-
vypinač, 3 - ochranný odpor, pájení magnetu. Uvedený signál se musí od-
4 - magnet, 5 - čidlo normál- lišit od indukčního úbytku napětí (L.dl/dt)
ní zóny, 6 - úprava signálu - na svorkách magnetu, který při nabuzování

bude o 1 až 2 řády větší. Existuje několik
způsobu, jak toho dosáhnout. Pro nedostatek místa zde uvedeme pouze dvě.

Často používaná a pravděpodobně nejlepší je m&stková metoda (obr.2). Tato metoda
maže selhat v případě symetrického Síření normální zóny od místa středního vývodu
z vinutí, což je vSak málo pravděpodobné.

Jinou možností je použít snímací cívku, která má pokud možno těsnou
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magnetickou vazbu se supravodivým vinutím. V cív-
ce se při nabuzování indukuje napětí úmSxr.ó dl/dt,
které se elektronicky zesílí a odečte od napětí
na svorkách magnetu. Výsledné napětí by mělo být ú-
měrné úbytku na odporu normální zóny. Poněvadž
indukčnost 1 není při změnách proudu konstantní

Obr.2. l - supravodivý magnet, (vliv vířivých proudů), není tento způsob ideální.
R - vyvažovači udpory

3. Pasivní ochrana supravodivého magnetu spočívá v konstrukčních opatřeních, kte-
rá podporují rychlost šíření normální sóny a zajistí disipaci části akumulované ener-
gie v nízkoteplotní oblasti, avšak mimo vlastní supravodič. Výsledkem je zrovnoraěrne-
ní a oni žení naxiiriálr.í teploty. Uvedený účinek lze dosáhnout např. přídavným nesupra-
vodivýrc vinutím zapojeným dokrátka, které má těsnou vazbu s vinutím magnetu. VětSího

rozšíření dosnala ochrana, spočívající v rozdělení
supravodivého vinutí na sekce, z nichž každá je
Suti t ována odporem (obr .3). Odpory jsou umístěny
nad hladinou kapalného helia. Při vzniku normální
zóny začne čáat proudu téci přea příolušný 2unto-
vací odpor. Pokles proudu v postižené sekci vyvolá

Obr.3 vlivem magnetické vazby nárůst proudu v sousedních
sekcích, což přispívá k šíření normální zóny.

Pasivní ochrana je relativně levná a spolehlivá. Při nabuzování magnetu však
•/ heliovéa prostoru vznikají straty a při přechodu se prakticky veškerá energie akumu-
lovaná v magnetickém poli maří v nízkoteplotní oblasti.

4. Všechny větší experimentální supravodivé magnety vyrobené v k.p. Škoda pro
růanó výakunns účely byly vybaveny aktivní můstkovou ochranou (obr.l). Podobný, ale
zdokonalený princip byl použit i pro první průmyslovou aplikaci supravodivosti - mag-
net pro separator kaolinu v ZKZ Kaznejov. Pro zvýšení spolehlivosti je ochrana zdvoje-
ná, přičemž kanály jcou připojeny k různým odbočkám vinutí. Tím je zajištěna její čin-
nost při vzniku noxmélní táze v libovolné části vinutí. Chybná manipulace (např. vyp-
nutí jednoho z kanálů) nebo strata napájecího napětí vyvolá odbuzení magnetu. Blokové
schema vyvinutá ochranv jo na obr.4.

Vždy alespoň jeden z kanálů
zpracuje roadílový signál a přea
ovlídací obvod vypne vypínač.
Akumulovaná energie (aa 97 íJ) se
smaří v ochranném odporu, přičemž
dojde k výraznému přechodnému
nárůstu nap3tí na svorkách magne-
tu. V případě magnetu pro oepa-
rátor kaolinu se jedná o nárůst
napětí aa na 1010 V, který odpo-
vídá jmenovitému proudu 1010 A,
akumulované energii 3,3 MJ a
ochrannému odporu 1 XL.

Obr.4. Z - zdroj proudu, !? - ochranný odpor, M - supravodivý magnet, V - rychlo-
vyplnač, 1 - vyvnšovaci odpory, 2 - vstupní filtrace a omezení, 3 - dif.
sesilovač, 4 - iismšrnovač, 5 - hladinový klopný obvod, 6 - tvarovač výs-
tupního signálu, 7 - ovládací obvod vypinačo

=EH3-GHiHi
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KRYOMAGNETICKÉ SYSTÉMY PRE OHREV PLAZMY V ZARIADENIACH TYPU TOKAMAK

(Cryomagnctic systems for plasma heating in tokamak)

SUMMARY: A cryomagnetic systems for gyrotron's plasma heating in tokamaks have been
designed and tested. Systems consists of superconducting split pair coils
providing 5 T magnetic field with defined axial field profile, correcting
coilu, huliuni cryostats and computer canIrtilccl power supply units. The design,
construction and testing results of serie of systems are presented.

ÚVOD

Jedným z perspektívnych spôsobov prídavného ohrevu plazmy v termojadrových zariade-
niach typu tokamak je vysokofrekvenčný ohrev na frekvencii elektrónovej cyklotrónovej
rezonancie (ECR), V projekte Tokamak T-15, ktorý sa v súčasnosti realizuje v Ústave ató-
movej energie I.V. Kuruatova v Moskve, bude použitý mohutný vysokofrekvenčný komplex
o celkovom výkone vyäc 5 MW, v ktorom bude použitých 24 gyrotrdnových generátorov (obr.
1). Súčasťou gyrotrónových generátorov sú kryomagnetické systémy pozostávajúce zo supra-
vodivých magnetov na pole 5 T, héliových kryostatov, korekčných teplých cievok a napá-
jacích prúdových zdrojov. V priebehu rokov 19B2-19B7 bola v kooperácii Elektrotechnické-
ho ústavu CEFV SAV v Bratislave, Ústavu fyziky plazmy ČSAV v Prahe, Feroxu Děčín, BF.Z
Bratislava, ŠVÚT Bratislava, NIIEFA Leningrad a IAE Kurčatova v Moskve vyrobená séria
takýchto systémov pre zariadenia Tokamak T-10 a T-15. V roku 1907 sa na zariadení T-10
dosiahla pomocou ECR ohrevu teplota plazmy
90.10 °C, pričom vysokofrekvenčný výkon
komplexu pre ohrev plazmy bol vyše 2 MW
pri frekvencii okolo 100 GHz. V priebehu
roku 1900 bude inštalovaných 24 kryomagne-
tických systémov čs. výroby v komplexe
ohrevu plazmy tokamaku T-15. Pre experimen-
tálny tormojadrový reaktor OTR sa vyvíjajú
modifikované kryomagnetické systémy s vyš-
äím poľom (0 T) a ni/ňím odparom kvapalné-
ho hélia. V ďalšom uvedieme prevádzkové
parametre dosahované v autonómnych kryo-
magnetických systémoch použitých na toka-
maku T-10. Budú diskutované možnosti dosiah-
nutia magnetického poľa Q T a odporu kva-
palného hélia pod hodnotu 0,1 l/hod.

GYROIROWS BOX
f 0.(1. M . ?.,!. nťi

H.F.FOWER IWUTS/'
7.75 MW \f

TOKAMAK T-15

Obr.l

Konštrukcia a parametre autonómnych kryowannotickvch systémov 3 poľom 5 T

Schéma autonómneho kryomagnetického systému s polom 5 T je na' obr.2. Pozostáva
zo supravodivého magnetu 1_ s vnútorným priemerom 179 mm, vonkajším priemerom 306 mm
a výäkou 240 mm. Polo 5 T sa dosahuje v středo pracovného priestoru pri prúde 143 A,
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magnetická energia pri tomto prúde je 150 kO. Magnet je zabudovaný do héliového kryosta-

tu £ s dusíkovým plášťom 2> priemer teplého otvoru kryostatu je 147 mm. Prúdové prívody
4_ sú zhotovené z mosadzných trubiek o priemere 10 mm, chladených plynným héliom. Odpar
kvapalného hélia z kryostatu je bez prúdu v priemere 0,3 l/hod, pri nominálnom prúde
143 A okolo 1,2 l/hod. Bez dolievania kvapalného hélia bolo možné pracovať pri. prúde
v magnete 100 A okolo 10 hodín, bez prúdu bolo možné udržať magnet pri héliovej teplote
vySe 50 hodín.

Z hľadiska správnej funkcie gyrotrónového generátora bolo nutné splniť náročné po-

žiadavky na súososť geometrickej a magnetickej osi systému a dodržať zadané axiálne roz-

loženie priebehu magnetického poľa. Pomocou justačných prírub sa darilo nastaviť sú-

- ososť systému s presnosťou lepšou ako 0,2 mm. V strede systému na vzdialenosti + 13 mm

od centra bola odchýlka od zadaného rozloženia poľa menšia ako 0,1 %. V mieste katódy

a kolektora je možnosť korigovať priebeh poľa pomocou korekčných cievok ŕ> a ].•

Pre zhotovenie vinutia supravodivých magnetov bol použitý vodič NbTi s priemerom

1 mm, izolovaný lakom. Soli použité dva typy vodiča - vodič s väčším obsahom stabilizu-

júcej medi (70 H prierezu vodiča) a počtom supravodivých žíl 132 a vodič s 210 žilami

a 5(1 % obsahom stabilizujúcej medi. Prvý typ vodiča bol použitý pre vonkajšie vrstvy vi-

nutia, druhý typ pre vnútorné vrstvy. Ako medzipolohnvá izolácia bola použitá mylarová

fólia o hrúbke 30/um, vinutie nebolo impregnované. Kostra magnetu je zhotovená z nerezo-

vej trubky, čelá a stredná prepážka sú z textolitu, bandáž je .tvorená dvoma vrstvami

nerezového drStu o priemere 2 mm.

Merania kritických prúdov magnetov ukázali značný rozptyl nameraných hodnOt. V niek-
torých prípadoch bolo nominálne pole 5 T dosiahnuté už po 1-3 prechodoch do normálneho
stavu, pričom najvyššie dosiahnuté pole
bolo v jednom prípade £,1 T, Okolo 30 %
magnetov nedosahovalo pole 5 ŕ ani po
vyše 15-tich prechodoch. Analýzou vplyvu
viacerých východzích parametrov bolo zi-
stené, že značný vplyv na dosahované
prúdy prechodu v magnetoch má presnosť
uloženia závitov pri navíjaní a mechanic-
ké pomery vo vinutí ovplyvnené navíjacím
ťahom, materiálom kostry a mcdzipolohovoj
izolácie, ako aj konštrukciou kostry. Ne-
očakávaným zistením bola skutočnosť, žo
parametre stabilizujúcej medi supravodi-
vých vodičov, ktoré sa značne líšili pre
jednotlivé dĺžky vodičov (pomer odporu
Cu pri 300 a 10 K sa pohyboval v rozmedzí
30-190), nemali prakticky žiadny vplyv
na výsledné maximálne pole v magneto. Po
provinuti 10-tich magnetov, ktoré nedo-
siahli požadované pole, sa u 6-tich z nich
podnrilo požadované parametre dosiahnuť.

Jednotky zdrojov prúdu pozostávajú

zo stabilizovaného prúdového zdroja

s prúdom do 200 A, dvoch zdrojov prúdu

pre korekčné cievky na prúdy do 5' A . Obr.2
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a riadiacej jednotky pre ručné ovládanie a dištančné ovládanie cez počítač. U zdroja
200 A bola dosahovaná stabilita prúdu 5.10 % v priebehu 8 hodin v celom rozsahu prú-
dov. Pre zvýšenie odolnosti prúdového zdroja voči poruchám je riadiaca jednotka rpatre-
ná väzobnými členmi s optickými vláknami.

Kryomannotické systémy pre pole B T

Pre ďalšiu generáciu tokamakov sa požaduje v komplexoch ohrevu plazmy použit kryo-
mugnetické systémy na polia vyšäie ako 5 T. Pre projekt experimentálneho termojadrového
reaktora OTR bola stanovená požiadavka poľa 0 T, požaduje sa taktiež nepretržitá pre-
.várlzka (bez dolievania kvapalného hélia) po dobu minimálne 5 dní. Predbežné výsledky
if'ískané na modelových cievkach naznačili, že požadované pole S T je možné dosiahnuť aj
s použitím supravodiča Mbli. V modelových cievkach bola nahradená medzipolohová izolácia
tenkými, jednostranne izolovanými kovovými fóliami, ktoré umožnili lepšie uloženie závi-
tov a zlepšili chladenie. V modelových cievkach s priemerom vnútorného otvoru do 8 cm
sa dosahovalo pole 8,1 T. Vzhľadom k tomu, že v tomto prípade sú kritické prúdové husto-
ty v magnete už prakticky rovné kritickým prúdovým hustotám krátkych vzoriek vodičov
NbTi začali sa taktiež práce na stavbe kombinovaného NbTi/Nb-jSn magnetu. Vnútorný priemer
magnetu je 179 mm, pole v strede by malo byť vyššie ako 8 T. Dosiahnutie zníženia odparu
kvapalného hélia sa rieši dvomi cestami. V prvom prípade sa uvažuje s prácou magnetu
v režime perzistentného poľa a vynimateľnými prúdovými prívodmi. Výpočty tepelných strát
autonómneho kryostatu, urobené vo VÚPCHT Hradec Králové naznačili, že v tomto prípade
je možné znížiť celkový odpar pod hodnotu 0,1 l/hod. Situáciu tu komplikuje požiadavka
regulácie prúdu v perzistentnom stave, a to na úrovni + 1 % od nominálnej hodnoty.
V druhom variante sa uvažuje spojiť autonómny kryostat s rezervoárom kvapalného hélia
o obsahu 150 1, ktorý by kompenzoval straty hélia počas niekoľkodňovej prevádzky kryo-
magnetického systému.



B10 - 66 -

Ing.L.CesnakfCSc.Ing.F.GomoryjCSc

Elektrotechnický ústav CEFV 3AV Bratislava

VÍVOJ SUPUAVODIVÍCH MAGNETOV Z MNOHOVLÍKNITÍCH №>3Sn VODIÖOV

DEVELOPMENT OF SUPERCONDUCTING MAGNETS TOUND FROM MULTIFILAMENTAHY Nb3Sn WIRES

SUMMARY: Further development of stabilized Hb^Sn multifilamentary wires in our country e-
nabled us to build a three-3ection Nb-Ti + Nb-jSn + Nb-jSn magnet. The system has been suc-
cesfully tested at various currents in the sections. The highest field reached was 8,8 T
in the 40 mm bore of the inner section. In the last quench-test with all sections in se-
ries the protection resistors - originally connected to the individual sections - have
been disconnected by mistake and the inner section was damaged by an arc between the two
. innermost layers. Test results with another three test coils are reported too.

tíspeSný vývoj dlhších kusov mnoho vláknitých Nb,Sn vodičov s méďou fl-3] umožnil zo-
strojenie kombinovaného magnetu s vonkajšou Nb-Ti sekciou a dvomi samostatnými vnutornými
Nb,3n sekciami podl'a obr.l. Nb-Ti sekcia z vodiča SVÚM bolo opísaná v [V]. Vodič strednej
Nb-jSn sekcie o priemere 0,58 mm mal 1615 Nb vláken o priemsra cca 5/im v bronzovej matri-
ci, tantalovú bariéru a na vonkajäom povrchu med! tvoriacu 46,73> prierezu vodiča. Vodič
vnútornej sekcie mal tiež prieraer 0,58 mm, avSak meď o
priereze len 15,6% prierezu vodiča v jeho střede, okolo
tantalovú bariéru a v bronzovej matrici 1724 vláken o prie-
mere cca 6 yua. Vodiče boll izolované punčoSkou z öamich
pradlen skleněného vlákna Resil 318. Priemer izolovaného
vodiča vzrástol na cca 0,8 mm. Každá z Nb^Sn sekcií bola
navinutá z dvoch kusov vodičov, a to středná o dížke cca
400 + 300 m a vnútorná o dÍ2ke cca 250 + 100 m. Väetky kon-
ce podsekcií boli vyvedené, takže celková zostava pozostá-
vala a piatieh cievok s vyvedenými koncami. Oievky sa na-
pájali z troch zdrojov podl'a schémy na obr.2. V každej se- '

kcii sa dal nastaviť iný
prúd. Paralelné ku všet-
kým zdrojom bola připoje-
ná ochranná dioda a para- Q, -
lelne ku všetkým podsek-
ciám ochranný odpor O,5Í1.

Nb-jSn aekcie boli vyrobené postupom žíhania po navi-

fsj á l ž í á i 660 °C

Nb,Sn Л7> Ti

nutí ako v Středná sekcia bola žíhoná pri 660 °C
70 hod a vnutorná pri 690 °C 60 hod. SiiCasne 9 cievkami

Obr. 2 sa žíhali aj krátké kusy vodiSov jednotlivých podsekcií.

Po vyžíhani aa zistila kritická teplota 17,6 К a RRH v
priemere okolo 70. Výsledky niektorých skilSok siS na obr. 3. Tu sú zakreslené I C ( B ) chara-

kteristiky krátkých kusov vodiSov z vnútorných koneov sekcií pri kritériu lyuV/св a l(Bj
charakteristiky sekcií naviazané na seba v poradí vonkaj3ia-3tredná-vmitorná sekcia. Plné
krúžky oznaSujú nastavený stav tej sekcie, v ktorej pri danom pokuse nenastal přechod do
normálneho stavu. Pokusy sú postupné číslované. Při ätvrtom pokuse sa nastavili prúdy von-
kajSej Nb-Ti sekcie a strednej Nb^Sn sekcie tesne pod kritické prúdy a zvySoval sa prúd
vnútornej Nb^Sn sekcie do přechodu, ktorý v toato případe zafial vo vonkajäej Nb-Ti sekcii/
V střede sústavy sa dosiahlo pole 8,8 T (příspěvky sekcií: 4,2+2,8+1,8 T pri prúdoch 256-
141-100 A ) . Středné prúdové hustoty boli: 231-207-156 A/mm2. Extrapolácia ukazuje, že pri
10 T by bola vo vniitornéj sekcii středná prúdová hustota 140 A/mm . Při pokusoch 1 - 3
preäli do normálneho stavu Nb-,Sn sekcie prakticky pri prúdoch rovných kritickým prúdom
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krátkych vzoriek. Pri žiadnom pokuse nedošlo k poškodeniu alebo degradácii vlastnosti vo-
dičov. Ako posledný sa urobil pokus so sériovým napá-
janím väetkých cievok z jedného zdroja. Pri prepojení
schémy sa omylom preruSili vývody podsekcií k ochran-
ným odporom. Do normálneho stavu preSla vnútorná pod-
sekcia ako prvá pri 142 A, 7,5 T. Celá energia sústavy
sa premieňala v teplo do šíriacej sa normálnej oblasti
a vodiS sa poškodil. Ako sa ukázalo, vznikol oblúk me-
dzi koncovými závitmi prvej a druhej polohy. Podľa od-
hadu mohlo dOjsť pri prechode k ohriatiu normálneho ú-
seku na cca 200 K. V normálnom stave mohli mať prvé
dve polohy cca 4Í2, So pri prúde 140 A vyvolalo na
koncoch prvej a druhej polohy napäťový rozdisl cca
560 V. Vláknová sklenená izolácia impregnovaná po vy-
žlhaní parafínom toto napätie nevydržala.

Iné typy vodiSov dĺžky 50 - 100 m srna skúšali na
malých keramických kostriSkách v sústave cievok opísa-
ných v (VJ. NáSrtok zostavy je na obr. 4. Charakteris-
tiky vodiCov, maximálne pole a stredná prúdová hustota
extrapolovaná na 10 T sú v tabuľke 1. Cievky A a C po-
tvrdili dobré vlastnosti vyvinutých vodiSov. VodiS
ciuvky B mal bariéru z grafitu. Cievka dosiahla dobré
hodnoty v poli nad
9 T, no v nižšom po-

li pri prechodoch do normálneho stavu z väSäích prúdov
nedosiahla kritické prúdy krátkych vzoriek. ZvýSená i

B. T

Obr. 3

Tabuľka 1

Cievka

VodiS
d, mm
Nvláfcen
Skladba

Bnax' T
J S (1O T ) , A/mm2

A

Etf [1-3]
0,58

1546

Hb v Cu-Sn
+Ta + Cu

9,5
153

B

EIÍ [6]
0,58

1761
Cu + C +

Hb v Cu~3n
9,15
163

C

SVÍM (7,8]
0,48

703
Nb v Cu-Sn

+Ta + Cu
9,1
151

v týchto malých cievkach ea dosiahla redukovaním hrúb-
ky sklenenej izolácie. Ako ukázali skúsenosti, bude ta-
kýto postup vo väčSích cievkach možný len pri zaistení
dobrej ochrany. Všetky skúšané cievky mali výborné dy-
namické vlastnosti - vydržali nárast a pokles prúdu 0 -
100 A - 0 za 10 s bez prechodu do normálneho stavu.

Autori vyslovujú poďakovanie M.Jergelovi, P .Huť- O b r < *
kovi, P.Kováčovi, P.&etinovi, L.Koperovi, V.Klabíkovi a V.PlecháSkovi za spoluprácu.

[l] P.Kováä a kol.: Zb. Kryogenika'84/2, 1984, 144 - J2j P.KováS a kol.: Zb. Kryogenika
'86, 1986, 145 - p ] P.Huťka a kol.: Elektr.ías. 36, 1985, 87 - [4] L.Cesnak a kol.: E-
lektrotechn.obzor 87, 1978, 594 - {V} L.Cesnak a kol.: Zb. Kryogenika'86, 1986, 128 -
[6] L.Kopera a kol.: Proc. MT 9 Zurich, 1985, 497 - [Í] V.Klebík a kol.: Zb. Kryogenika
'84/2, 1984, 125 - [e] V.Klablk a kol.: Kovové materiály 22, 1984, 577
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LOSSES IN SUPEfiCONDUCTXNG WIRES IN ROTATING MAGNETIC FIELD

SUMMARY: It hss been investigated in the present paper the subject of dissipated

power / losses/ in the superconducting wires, tapes placed in rotating magnetic

field. Electric fields and generated loases have been inveotigated in each of ini-

tial magnetic states , in which superconducting material can exist, it means in

diamegnetic, poranognotic and nonmagnetic state, for arbitrary magnetic induction

profile.

1. Introduction

Topic of losses in superconducting maferials generated in time varying external Mag-

netic field is well established on the basis of critical state model applied to va-

rious forms of sample geometry and pinning forces model. Recently however relative-

ly groat interest is devoted to the subjoct of losses created in rotating external

magnetic field. Then beside usual flux flow mechanism nay appoar also flux cutting

effect loading to losses generation. It should be noted that the ca'a* of rotating,

magnetic field applied to suporconducting v/iro nay be useful in the investigations

• of behaviour twisted superconducting multifilamcntary niro in the time varying mag-

netic field, because there are analogous effects.

In present paper it is investigated the case of initial diaraagnetic, paramagnetic

and nonmagnetic states. In each of them multizono structure appears which develops

next into stationary distribution. Electric fields are calculated for arbitrary

magnetic induction profile, while obtained general solutions are specified next to Kim's

critical state model. Numerical solutions of integrally -differential equations descri-

bing the velocity of propagation flux flow, flux-cutting zone are given, as well as

time dependence of created losses in each of above states. This topic h o been

previously investigated by Clen and Perez-Gonzales / see for example £l-2]/ for »

linear magnetic induction profile. Present paper it is therefore the generalization of

above raodul on the case of arbitrary pinning forces model.

If external magnetic field rotates with rotation angle oC in the pláne parallel to the

surface of superconducting slab, sot of basic equations describing induced electric

fields by rotation and in general case also r/ith transport current(E» EinQ. + E t) is:

+ B

3C*

^ lel a

of electric field. Analogously both conponents of current density nay bo written:

where £-i and E^ are parallel and perpendicular to local magnetic induction components

J || and j j_ are critical current density parallel and perpendicular to local Magnetic

induction. Perpendicular electric field Ej. arises during flow of fluxoid's array in

the flux flow process, while parallel electric field nay appear in the process of re-

duction perpendicular magnetic induction during flux cutting. Solution of basic Eqs.
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/1-2/ may be easily found for general form of flux density gradient, it is pinning forces

model, when both flux flow and flux cutting appear:

E, = ]• B/x/ + C^sin k/ C4+x/ - C2cos k/C4+x/ - § J / £| w + ijfk/ cos k/x-z/ dz
C3

/V
x

C3

Eu " c i c 0 s k / °4+ x / + c2
s i n fc/c4*j</ • I j / aiw * k a i ^ s i n k A " 2 / dz

C3
where C1_4 are integral constants determined from boundary conditions. In. Eq. /3/

it has been used tho condition of proportionality between parallel critical current

and local magnetic induction: j,. =eB, which has the place for not too large value of

B. So the rotation angle on the depth x inside the sample is equal: cC-=wt - kx, where

we. have introduced notation l<= yUQe.

In the present paper we shall investigate appropriate solution of Basic Eqs. /1-2/

describing electric field and losses generated in superconducting wire of the form

slab in the case of diamagnetic, paramagnetic and nonmagnetic initial states, for the

case without transport current and arbitrary pinning forces model . It 19 useful to

introduce reduced units of the type: C. a kx.,» where xi denotes characteristic length:

xm - halfwidth of the sample, xQ - magnetic induction penetration depth, xc - boundary

of flux cutting zone, xv - boundary of the first nearest to the surface zone in which

both flux flow and flux cutting exist.

2. Electric fields and losses generated in wire initially in diamagnetic state

For the loft sidg of slab, initial magnetic induction distribution in that state is:

'ff/x/ • B e - ,uQ j i dz . Firstly it appears nonstationory magnetic induction and

electric field distribution:

*K CB/Xc/ sin k / x - V v ai sin kA-z / dz J
*o /A/

cos k A - V + iT a l c o s

The constants Cx of Eq. /3/ are therefore equals C^o, C2= B/xc/-w/k, C3*xc, C4«-kxc.

It soem3 to be useful to write Eqs. /4/ into more compact form:

E . • -w J B/z/ cos k/x-z/ dz

xc
1
c

E , n w/1 B/z/ sin k/z-x/ dz
x̂

From Eq. /5/ we see that when x reaches xc electric fields vanish and second zone

appears then. In that zone both flux flow and flux cutting disappear. In tho sta-

tionary tine independent case however, solution of basic Eq* /3/ depends on the rela-

tions between distances xm and xQ. If xm is émaller than both xQ and xe constants C±
are : Cj»O, C2» B/x^Aw /k, C3» xm, while C 4 according to the general rule that C4»

-kc3 is C4« -kxn> Electric fields therefore in stationary tine independent case are

equal:

Eu - í LB/Xm/ si" k / * - V * j f ar 8in k/2"x/ '

y
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It is useful to present Eq./6/ in new, reduced fora:
x_

Eii " " * f B A/ eo« k/x-z/ dz

wB/z/ sin k/z-x/ dz

For xc and xn larger than x 0 constants Cj and C £ vanish, while C3« xQ, what laads to tho
relations

Ti'
x
o

coa k/x-z/ dz + B/x/"]

Losses in diamagnetic initial state generated are determined from Poynting theory, using
electric fields values described above:

B/81/ sin 9A dS^ d8

in nonstationary case, which is limited by condition °cš
Q
0 or 8 R, while in stationary

caso losses linearly increase with time according to the Equations:

Be >

-'0

if Qm is smaller than QQ, while in an opposite case:

- v

-'0

3. Electric fields and losses generated in wire initially in paramagnetic state

Paramagnetic initial state is described with magnetic induction distribution for the
left side of tho sample , in the form: B/x/ • Bo + /Uoy dj.dz. In nonstationary case
appears usually three zone structure. When rotation beg?ns magnetic induction profile
develops into the form:

- /U<J / 2 a dz for 0 ̂ T x ^ xv

X

* yUQ /"j^dz for
x

where xy denotes the boundary of the first zone. In that zone electric fields can be

j O / A . .../ • <;os ; « / • - • . _

x "v

E.±m w j D/xv, xc/-sin k/x-x^/ + | B/z/ sin k /x-z/ dz I

x
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while in second region, which spreads between xv and xc electric fielda are:

e((-w O/x. xc/

E x « wK/ X, xc/ + Ej. '/*/

where 61 /x/ is perpendicular electric field in the third zone, which spreads

between xc and

*/ * -
dxv

ar
dB/z/ dz /15/

in that zone parallel electric field and flux cuttina effect vanish. Coefficients

' are defined as:
y

D/x. xc/ and K/x,

,z/ "f A/r/ cos k/y-r/ drO/y

K/y.z/

/16/

A/r/ sin k/y-r/ dr

and function A/r/ is defined as:
áQ.

A/r/ » Q/r/ + -gg- /
dB dx /17/

F r 0 B the condition of continuity electric field the velocity of propagation first flux

f lov- and flux cutting zono dey d9c nay be obtained on the basis of relations

WK/
/18/

„„ericao solution of Eq. / 18/ for pinning forces model determined with Kim s

critical state model it is shown in Fig. 1. Lossea on surface unit can be easily cal-

culated then, taking into account that electric fields on the surface are in tho ini-

tial paramagnetic state equal to: £>..

-wD/ ;<v.xc/ sin 0 V - B/0/ sin O dO

in nonotationary cose while in stationary . for 6O smaller than 0n:

„ -O
S / 0/0/ sin 0 d£>

/20/

Fig. 1: The time propagation of

the boundary first zono in para-

magnetic initial otate for Kin's

critical state model and various

parameter R values: 1-R"O.33IJJ,

Z- R«0.4D. 3- R-0.55, 4- R-0.63,

5- R-0.7, While B°- tfj], B0-0.5

""• <V2V



4. Nonmagnetic initial state

This state is characterized with uniform magnetic induction distribution. When

rotation begins it arises then three zone structure in nonstationary case. In the

first electric fields arc oqual to:

Oocos /ec - o/ - D/Q/ - f g- cos /ea-Q/

-itBosin /00-G/ -
dB

as.
sin

/2V

For the distances from the surface in the region ^ V ^ X X J C spreads second zone in

which flux flow disappears, while flux cutting else exists and parallel electric

field is then given:

£.. == - E sin / 0c~ /22/

In third zone, ic . for x lnrgor than xc ;both. flux fioiv and flux cutting disappear.

Magnetic induction profile for wire initially in nonmagnotic otato is shown in Fig. 2.

Fig. 2: Magnetic induction profile in superconducting flat wire, initially in

the nonmagnetic stato* when magnetic fiold begins to rotate, for different tine values:

1- Ojs] , 2 - 0.25 [b^ 3- 0.45[s], 4 - t^ 0.<56£s7. Others parametors are oqual: B0«0.7(j],

/"of * 2 4 7 9 [T /ra*l' 3 ° " 0«24 £T"I, O •2.4«1010'[Ä/VS"\.

IHloctric fields generated in nonstationary caso arc shown in Fig. 3, E ..is drawn with

solid line, while Ej_ with broken. In nonstationary case as it is shown in Fig. 3,

olectric fields dovolop in tine, while in stationary case, which establishes next,

parallel and porpondicular cloctric fields reach tine independent values / Fig. 4/:
e

/23/
g| sin /0 - z / dz

E[B/o/ + { J coo/0.2/dz
whoro we have introduced notation 0* kx. Generated losses as previously aro deter-

mined by perpendicular oitectric fiold value on the surface of wire. Fig. 5 shows the

influence on losses material paronetors, while Fig. 6 indicates the difftrances

between losses generated during magnetic field sweeping and rotating with same

linear velocity for Kim'a end Bean's critical state model. / AI 0V~ and B° are

Kim's model parameters /.
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Fig. 3: E [j /-—/ and B,,/- - -/
in the function of reduced depth
inside wire y« fi/w in nonstatio-
nary Initially nonmagnetic case
for various tine values: l-t»
0.216 [s], 2- t«0.433£sJ, 3 - t«
0.577 £s~l , w» 6. 28 [a"1].
„ „ „ t-_ i J

-0.5

Fig. 4: Parallel and perpendicular
electric fields in stationary non-
magnetic case obtained in Bean's /B/
and Kin's /K/ critical state model.
Numerical parameters used are such as
previously.
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Fig. 5: The influence on ac losses Material
parameters, for nonmagnetic initial scate. B-
losses generated according to Bean's critical
state Modol, K - KiR*a Modal. 1 - B 0 - 0 . 7 [ T ] ,
e> 109{Á/Vs] , 2 - B

g
»Ó.5\rL e- 1.4.10 8[A/VS] .

3 - Bo-O.5[t]. e - í.ťloPjjyvl

/fO

O 0.1 0.X

Pig* 6: Losses generated on surface
unit during linoar sweep of Magnetic
field / curve 1/ and during rotation
/ 2-3 curves obtained for Bean'a and
Kin's critical «»áte Models respecti-
vely /. Bo«0.5JY^, w«

 1

0.23 1 ^
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Transportnú prúdy vo vysokoteplotních supravodičoch YBaCuO

Transport currents in high temperature superconductors YBaCuO

Summary: In the paper the results of experimental study of current-voltage characteris-
tics in magnetic field, current contacts and the degradation of the critical
currents after several superconducting to normal transitions are presented.

Úvod

Z hľadiska praktického využitia vysokoteplotních supravodičov je základnou podmienkou

dosiahnutie dostatočne vysokých prúdových hustot, a to aj v prítomnosti magnetického poľa.

V naSom príspevku sa zaoberáme Štúdiom javov súvisiacich s prechodom transportného
prúdu vo vzorkách suprovodičov Yĵ QagCujOg 5 + x pripravených dvomi technológiami:
- technológiou vychádzajúcou z prdžkových materiálov V2Oj, BuCOj a CuO (napr. [í] )

- technológiou založenou na získavaní veľmi jemnozrnnčho prášku Y-DaCu-0 z roztokov [2].
Práca je experimentálneho charakteru a je zameraná na tieto problémy:
- príprava a vlastnosti prúdových kontaktov
- voltampérové charakteristiky (VACH) a kritické prúdové hustoty (Jc) pri teplote kvapal-
ného dusíka; vplyv magnetického poľa na VACH a 3

- voltampčrové charakteristiky pri prúdoch vyšších ako kritický prúd
- prechod do normálneho stavu a jeho vplyv na vlastnosti vzorky

Príprava vzoriek

I. PráSková technológia: prášky Y2^3> "oCO. a CuO boli zmiešané v pomere odpovedajúcom
stechiometrickému zloženiu Y1Da2Cuj0(. 5 + x, homogenizované v achátovej miske a kalci-
nované fi hod. na vzduchu pri 90C°C. Po rozdrvení boli z prášku vylisované tablety

s priemerom 12 mm a hrúbkou 2-3 mm, ktoré boli žíhané v prúde kyslíka 5 hod. pri
920°C.

II. ľríprava z roztokov: príprava prášku YDOgCu-jO je detailne popísaná v [2 J

7. takto pripraveného prásku sme zhotovili rovnaké tablety ako v prípade klasickej tech-
nológie. Gali žíhané v prúdo kyslíka 7 hod. pri 920°C. Z tabletiek boli kotúčovou re-
začkou vyrezané vzorky v tvare hranolov. Tc takto pripravených vzoriek bola v rozme-
dzí 92 - 94 K (hodnota pri odpore vzorky rovnému 1/2 odporu v n-stave).

\'ť: hmnlnnnľ n nRomctrické rozmery meraných vzoriek sú uvedené v tab.l.

ľnb.l

Vzorka

technológia prípravy

morná hmotnosť g/cm
prierez vzorky (mm ) S
dĺžka vzorky (mm) 1

z

2

T

práškov

3,7
,35 x 1,55
11

z

2

II

roztokov
4,9

,75 x 1,6
11,ä
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pokrač. tab.l

Vzorka II
vzdialenosť potenciálnych
kontaktov (mm) Á L 1,6

plocha prúdových

kontaktov (cm ) 0,56

3,2

0,50

Z uvedenej tabulky vidieť, že merná hmotnost vzoriek pripravených z roztokov je vyšäia
a dosahuje až 80 % z teoretickej vypočítanej ideálnej hodnoty (6,3 g/cm3).

1. Príprava a vlastnosti prúdových kontaktov

Kontakty boli zhotovené pomocou ultrazvukovej pájkovačky typu VUMA-UZP 05. Ako kon-
taktovacl kov sme použili čisté indium {čistota.pre polovodiče). Celkový odpor oboch
prúdových kontaktov včítane odporu vzorky v závislosti od prúdu tečúceho vzorkou pri
teplote 77 K je na obr.l.

Obr.l

Odpor prúdových kontaktov v zá-
vislosti od prúdu pri 77 K
A vzorka 1, • vzorka 2

4 6 8 10
I (A)

2. Voltampérová charakteristiky, kritické prúdová huatotv a vplyv magnetického póla

Na obr.2 a 3 sú znázornené namerané zfvislosti intenzity elektrického pole vo vzorke
od prúdovej hustoty, kde

E • U

(U je napätie namerané medzi potenciálnymi kontaktaml vzdialenými od soba o A L, S je

•prierez suprsvodivej vzorky) v magnetickom poli B kolmom na os vzorky pri teplote

T * 77 K (LN2).
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60 ' 80 100
J (A/cm*)

Obr. 2
Závislosť E * ř(0) při
zvyáovaní magnetického
póla B , vzorka I,
T = 7 7 K

Obr. 3
Závislosť E = í d ) pri
zvyšovaní magnetického
poľa B , vzorka II,
T = 77 K

Pri meraní sme najprv nastavili požadovanú hodnotu magnetického póla v solenoide, upro-
stred ktorého bola umiestnená meraná vzorka. Potom sme postupne zvyäovali transportný
prúd vzorky až do hodnoty, pri ktorej napätie na potenciálnych kontaktoch dosahovalo
hodnôt rádovc/uV. Transportný prúd sme potom znížili na nulu a nastavili daläiu, vyššiu
hodnotu magnetického póla, pri ktorej sme postup merania V-A charakteristiky opakovali.
Ako vidieť z obr.2 a 3, strmosť kriviek pre danú hodnotu Q sa mení a so vzrastajúcim
prúdom klesá. V oblasti hodnot E menäích ako nlekoIko^uV/cm sú závislosti E(D) v zobra-
zení lin-log zhruba priamky, Co naznačuje, ze skutočná závislosť sa približuje k exponen-
ciálnej. S ciořom presnejäie určiť tvor V-A charakteristiky premerali sme závislosť
E * f(J) bez magnetického pora pri teplote 77 K v rozsahu takmer 7 rádov. Takto získaná
krivka pre vzorku I je na obr.4.
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0.1

Obr. 4

Závislost E = f(3) pře vzorku
I, meraná s rôznymi citlivos-
ťami (<ä0,04.uV/cm; 0 0,16
/UV/cm; O 4/U V/cm j A 400/UV/cm
• O,B/UV/cm)

200 300
J(A/cm21

-400

Z neho vyplýva, že od hodnot E—lO'^uV/cm až po E~ 102 /UV/cm, t. j- v rozsahu zhruba
4 rádov je E - 0 charakteristika exponenciálna. Potom napa'tie, resp. elektrické pole
vo vzorke rastie pomalšie ako exponenciálne a ako uvedieme neskôr, pri vyšších prúdových
hustotdch je závislosť E = í(0) lineárna. Tesne pred prechodom do normálneho stavu (äipka
v grafe na obr.4) vidno znovu prudký vzrast elektrického póla vo vzorke súvisiaci s ohre-
vom vzorky [ 3J.

Zo závislosti E * f(J) sme urfiili kritické prúdové hustoty definované hodnotou
odpovedá merný elektricky odporE » lyuV/cm.

Závislosti a

Pri

. od

0

ma

x 0

anet

tejto

= 1 «
3

lickdhc

hodnote E

10'6 V/cm
102 A/cm2

i aoľa sú i

10-8Q cm

C
 br.5 (vzorka I) a obr.6 (vzorka II). V obrázkoch

sú vynesené aj hodnoty J c merané pri postupnom znižovaní vonkajšieho magnetického póla.
Je vidieť, že pri určitej hodnote poľa závisí hodnota J c od toho, či aa pri meraní pole
zvyšovalo alebo znižovalo. Podobnú hysteréziu kriviek I„(B) pozoroval Kwasnltza et al ľ 41.

c > • »
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100.
Obr. 5
Závislosť 0
• nárast Dj.
O nárast Dn

f(B) pre vzorku I:
O pokles Dj. ;

0.2 0.4 0.6 0.8 1
B ( m T )

Obr. 6
Závislosť 3_ = f(B) pre vzorku II:
• nárast Bj. ; O pokles B x

Po cykle zmien vonkajšieho poľa 0-*Dex (max)H>0 bola hodnota 0 c nižšia ako na začiatku
merania, pričom ďalšie merania ukázali, že pokles 0 c závisí od veľkosti magnetického pořa,
ktorému bola vzorka vystavená. Keô sme vzorku po skončení merania ohriali na T > T C a zno- -
vu ochladili v LN,, namerali sme hodnotu 3

C
 presne rovnakú" ako na začiatku merania.

Domnievame sa, že uvedená hysterézia súvisí so zamrazenými prúdmi vyvolanými vo

vzorke počas zmien externého magnetického poľa.

Na vzorke I sme merali aj závislosť 0 od magnetického poľa rovnobežného s osou vzorky.
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Zistili sme, že hysterézia 3 C pri zvyšovaní a znižovaní magnetického póla je podstatne
nižšia; je prakticky v rámci chýb merania.

3. Voltampérove" charakteristiky pri prúdoch I>I_

Pri zvýšení transportného prúdu vzorky I na hodnotu I > I C sme namerali V-A charakte-
ristiky uvedené na obr.7, z ktorých vyplýva, že nad určitou hodnotou I sú závislosti
!*"= f(I) lineárne. Podobný charakter bol nameraný aj pre vzorku II.

12

Obr.7 V-A charakteristiky vzorky I pre I>I„ pri náraste magnetického póla

V lineárnej oblasti sme určili dynamický odpor R. = dlí/dl. Závislosť veličiny Q
Q
 =

"D A L od magnetického poľa pre obe vzorky je na obr.8.

10 15 20

B(mT)

Obr. 8
Závislost dynamického merného
odporu od magnetického poTa
vzorka I: A nárast B,

A pokles 0
vzorka II :• nárast 0

O pokles D
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Vzorka I má v -celom rozsahu poli vyšší dynamický odpor ako vzorka II. V magnetických
poliach B>-5 inT sa q Q prakticky nemení. Podobný charakter závislosti U = ř(I) možno
pozorovať aj v tzv. tvrdých supravodičoch (nízkatcplotných) s dostatočne velkým priere-
zom stabilizačného normálne vodivého kovu alebo v supravodičoch II. typu homogénnych
(tzv. tečenie tpku "flux flow"). Urobíme preto analýzu nameraných výsledkov podľa oboch
uvedených modelov.

a) Ak sa jedná o tečenie toku, musí platiť [sj:

Bc2

—
dJ

Q f. je merný odpor v normálnom stave.

kde £p = — v oblasti lineárnej závislosti E = f (J), teda
dJ

b) Ak iba časť prierezu je supravodivá, platí:

S = Sg + SK, , kde Sg
sm Je prierez normálnej časti

Normálna vodivá časť vzorky pri dostatočne vysokom elektrickom poli vo vzorke začína pô-

sobiť ako paralelne zapojený odpor a preberá časť celkového prúdu. Ak použijeme analogic-

ký postup, aký možno uplatniť v klasických supravodičoch [ 6 ], potom v oblasti delenia

prúdu je možné určiť časti prúdu tečúceho supravodivou a normálnou časťou z E = í(3)

krivky podľa obr.4

I = Ig + I N > resp. J = Jg + JN (2)

Keďže poznáme ,0^ (z merania p (T)), môžeme určiť prierez normálne vodivej časti prierezu
zo vzťahu

• N

odkiaľ S N = <0 N Í L A L . .

DOkazom správnosti tohoto modelu by bolo, ak by podobnou analýzou pre všetky prúdy v oblas-

ti lineárnej závislosti U(I) vychádzala zhruba rovnaká hodnota S^. Podľa magnetizačných

meraní [7] je Sg = 10 H S^.

Overenie vhodnosti navrhovaných modelov sme robili na oboch vzorkách. Hodnoty ^ ^ sú
5,6 . 10"*í3cm (vzorka I) a 1,6 . 10 Í2cm (vzorka II). Cahko sa možno presvedčiť, že
B j určené podľa vzťahu (1) veľmi závisí od B, pretože £> Q - § p od B prakticky nezávisí
pre B>5 mT. Z toho vyplýva, že model tečenia toku nevystihuje skutočnosť.

Závery z analýzy druhého modelu

a) Vypočítaný prierez normálne vodivej časti S^ je asi 10-násobkom celkového prierezu
vzorky, čo je nelogické.

b) Hodnota Q N určená z meraní pri prechode do normálneho stavu v oblasti velkých prúdov
(pri T = 77 K) je zhruba 2 až 2,5 násobne menšia ako hodnota určená z meraní pri
T~T„ v oblasti malých prúdov (~mA), t.j. zdá sa, ako by sa so zvyšovaním prúdu zlep-
šoyali medzizrnové kontakty.
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c) Je možné predpokladať, že pri prechode z normálneho do supravodivého stavu sa nielen
skokom zmení Q supravodivej časti vzorky, ale klesne aj merný odpor časti objemu
vzorky, ktorá ostáva normálne vodivá.

S uvážením týchto okolností sa domnievame, že model založený na predstave súčasnej
existencie supravodivých a normálne vodivých oblastí lepšie vystihuje skutočnosť.

V súvislosti s týmto modelom vzniká aj otázka, Ci na tak malých vzorkách, aké po-
užívame pri meraní, preniká prúd do celého objemu vzorky a nie je vedený len v povrchovej
vrstve.

4. Degradácia 3_ a prechodového odporu kontaktovu

Po niekoľkonásobných prechodoch do normálneho stavu prúdom v LN, sme vzorku ohriali

nad T c a znovu zopakovali meranie VACH bez magnetického póla v LN2> Ukázalo sa, že

oproti pôvodnej hodnote prúdová hustota 3„ klesla:

• vzorka II

pôvodná 3-c
po' niekoľkonásobnom
prechode do N-stavu

9B

36

2117 A/cm

él A/cmZ

Zvýšila sa tiež iiodnota R na dvojnásobnú hodnotu. Na vzorke II bola po skončení uvedených

meraní urobená Rtg-analýza.

19 20 21 22 23 2i

Obr.9
Difrakčné obrazce: a) nemeraná vzorka

b) podkontaktná vrstva po meraní
vzorky

c) kontaktná vrstva po meraní
vzorky
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Obr.9 ukazuje práškové difračné obrazce (žiarenie Cu - K x ) na oboch stranách vzorky,
avšak na jednej strane bola kontaktná vrstva zbrúsená (asi 0,3 mm). Porovnanie obrazcov
ukazujo, žo material pod kontaktnou vrstvou (b) má podobné pomery integrálnych intenzít
ako v pôvodnom materíáli (a), ale kontaktná vrstva sa líäi (c).

Podobno zmeny pozoroval Rao ct al. [ B J v dôsledku výskytu defektov typu
2+yn

( Yl_ x.D x ) Ba2Cu3

 ufi.5+z , kde z = 3(y - x).

So vzrastajúcou koncentráciou vakancil dochádza k poklesu objemu jednotkovej bunky, 5o
jo potvrdenej krystalografickými údajmi (z Rtg meraní). Objem jednotkovej bunky v nemera-
nom supravodivom materiáli (a) je 173.31(0.12) S , v meranej vzorke bez kontaktnej vrst-
vy (b) jo 174.3(0.3) A3 a v matoriáli zahrňujúcom kontaktnú vrstvu (c) je 172.05(0.25) A3.
Pokles integrálnych intenzít Rtg čiar po silnej prúdovej záťaži vzorky indikuje narušenie
usporiadania v štruktúre.
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MWOHOvLJĎCNITÍ Nb.jSn VODlfl S Nb RÚRKAMI

MULTIFILAMENTAffit NbjSn CONDUCTOR FORMED PROM lib TUBES

SUMMARY: The conductor consits of Nb tubes containing a Cu core and drawn in a bronze ma-
trix. 3y appropriate thermal treatment the growth of Nb,Sn Is limited to the tub* wall and
the conductance of the Cu core can be maintained* Thus the diffusica barrier can be aaveí
and the conductors current density be enhanced!* First attempt is described to make such a
conductor and build a magnet with it.

Supravodivé vodiče na výrobu magnetov mu9ia obsahovať v priereze určité mnoSatvo me-
di, ktorá má funkciu dynamického stobilizantu ako aj funkciu ochranného vodiSa, keď supra-
vodič prejde do normálneho stavu. Zabudovanie medi do prierezu vodičov, ktoré sa vyrábajú
lahaním Nb vláken v Cu-Sn bronzovej matrici a v ktorých sa supravodič Nb^Sn vytvára difúz-
nym procesom pri tepelnom spracovaní, je komplikované tým, že aa odpor medi zvýSi, ak do
nej predifundujc cín. Preto aa meď oddeľuje od bronzovej matrice difúznou bariérou, naj-
Sastejäie tentalovou. Difúzna bariéra je z funkčného hľadiska neefektívny prvok znižujúci
celkovú prúdovú hustotu vodiSa • navySe sshorSujúci priamy elektrický a tepelný kontakt su-
pravodivých vláken o meďou. Preto sa vynorila mySlienka nahradiť difúznu bariéru takým
spôsobom, 2e sa Cu-Sn umiestni do Nb rúrok a celok 3a ťahá v medenej matrici fl] . Difúzia
prebieha zo strany Cu-ďn do Nb e pri vhodne volených podmienkach prereagujo len časť Nb
ne fJb-ján bez toho, že by cín predifundoval do madenej matrice a zhorSil jej vodivosť. Ta-
kéto vodiče majú nevýhodu, že musia mať vlákna (t.j. Nb rúrky s Cu-Sn jadrom) dosť veľké
(o priemere 50 - 20/am), aby obsahovali dostatok bronze k prereagoveniu nlóbu. Pomerne
veľký priemer vláken je nevhodný preto, 2e sa vo vláknach mOZu vytvoriť magnetizačné-prú-
dy náchylné k nestabilitě a zvyšujúce straty v časové premenných podmienkach. V medenej
matrici sa vytvoria silné vírivé prúdy. Preto sme navrhli vymeniť usporiadanie Cu a Cu-Sn
tak, že by meď tvorila jadro niobových rúrok a súbor rúrok by sa ťahal v bronzovej matri-
ci [i]. V takýchto vódiSoch by bol malý podiel medi nevyhnutný na ochranu pri prechode do
normálneho stavu, väčší podiel nióbu k prereagovaniu na Nb,Sn n dostatočný podiel bronzu.
Takýto typ vodiSov by mohol byť výhodnejSi oj pre časové premenné podmienky, lebo by mo-
hol mať dostatočne malý priemer vláken (pod 10 >um) a bromovou matricou obmedzené vírivé
p rády. Nevýhodou je zložitejšia výrobná technológia.

Teoretickým príkladom no kvantitatívne porovnanie vodičov s Nb vláknami a vodiSov s
Nb rúrkami sú údaje uvedené v tabuľke 1. Typický priemer vodiSa je 0,5 ma. Vo väetkýeh

Tabuľka 1
Typ

(jadro)

A (Nb)
B(Cu-Sn)
C (Cu)

Priemer

j odrazům

4
17,8

5

Priemer
rúrky ,/um

21,8
9

PoSet
vláken

2821
351

1295

Podiel zloSiek v priereze vodiSa,*
Ta Cu Cu-Sn Nb

12 33,3
33,3
13

36,4
44,4
58

18,2
22,2
29

alternatívach sa predpokladá rovnaký pomer Cu-Sn : Nb * 2 o konečná hrúbka rúrok 2yua, So
jo polovica priemeru vlákna klasického typu vodiSa A s tantalovou beriérou. Typ B má Cu-Sn
v Nb rúrke a medenú matricu, typ C má Cu v Nb rúrke a bronzovú matricu. Ak pripustiac, že
sa vytvorí Nb,Sn rovnakej kvality a predpokladáme, 2e sa vytvorí v rovnakom podieli prie-
rezu Nb (cca 0,75), je zrejmé, že stredná kritická prúdová hustota v prierez* vodiSovbu-
de v pomere 1 : 1,22 : 1,59. ZvýSenie strednej prúdovej hustoty vo vodiSi C ide sSasti
na vrub zmtnSeného prierezu medi.

Na overenie technológie výroby vodiča typu C sme vyrobili cca 500 m vodiía s koneC-
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ným pri-smeroa 0,33 am a počtom vláken 507. Priečny rez (zv. 200x) je na obr. la. Na zväč-
Senom {lOOOx) výreze lb je vidno, že sa rúrky pôvodne kruhového prierezu deformovali a
sčasti porušili. Cez poruchy di-
fundoval cín do medi, čo sa pre-
javilo tým, že RHR po niekoľkých
hodinách žíhanla kleslo pod 20*
Pre príliS tesné usporiadanie
rúrok vo vláknovej zóne sa spo-
malila tvorba NbjSn, takže aj po
dlhom čase žíhania (96 hod pri
700 °c) nebol vyčerpaný vSetok
dostupný cín z bronzu. Tvorba
vrstvy Nb,5n nebola určovaná di-
fúziou Sn do Nb cez vrstvu už
vytvoreného Hb,3n, ale difúziou.
Sn cez bronz na veľkú vzdiale-
nosť. Dokazuje to aj vysoký gra-
dient zvyšovania kritického prú-
du s predlžovaním času žihanio,
ako vidieť z obr. 2, ako aj nie- Obr. 1

ka kritická prúdová hustota počítaná na prierez nióbu, ktorá je asi 3x niSšia ako vo vlá-
knach kruhového prierezu. Pritom Je prúdová hustota počítaná na prierez vodiča cca 60 %
prúdovej hustoty vodiča a kruhovými vláknami a približne rovnakým množstvom medi. Potvr-
dzuje to potenciálne možnosti vodiča typu C, ak sa zvýSi lokálny pomer Cu-Sn : Nb v blíz-
kosti Nb rúrok pri zachovaní celkového pomeru Cu-Sn : Nb * 2.

Z vyrobeného vodiča* sme postupom vyžíhania po navinutí
(96 hod pri 700 °c) navinuli cievku, ktorej rozmery sú na
obr. 3. Cievka sa skúšala
v magnete Nb-Ti bežným spO-
sobom tak, že v nastavenom
poli 3a zvyšoval prúd skú-
Sane'j cievky do prochodu
(krúžky na obr. 2). Príči-
nou degradácie voči krátkym

B,T vzorkám vodiča je pravdepo-
Obr. 2 dobne nedostatočná mechani-

cká tuhoať vodiča malého priemeru nn najviac namáhaných
miestach vývody . Nujvygsie dosiahnuté pole sústavy bo-
lo 7,25 T pri 20,2 A v ttb^-Sn cievke nn pozadí 6 T v Nb-
Ti magnáta. Voetky prechody do normálneho stavu vydrža-
la skúšaná cievka bez poškodenia.

Opísaný pokus hodnotíme ako možnú cestu na dosiahnu-
tie zvýíenej prúdovej hustoty vo vinutí Nb,Sn cievok zme-
nou štruktúry vodiča. Ekonomické zhodnotenie započítava-
júce nevýhodu zložitéjôoj technológie a výhodu úspory ta-
ntalu ne bariéru effte nebolo urobené.

Obr. 3
[lj Y.Hashimoto a kol.: Proč. ICEC 5, Kyoto 1974, 322,' R.Randall a kol.: IEEE Trsns.

MAG-11, 1975, 291 - 13 Bol .po tenť 6. 231677, 19B6



BP7 "86"
Ing. Jiří Drkoš, CSc. < J F
Výzkumný Ustav energetický, Praha, ČSSR

K 0TAZK.ÍH PRAKTICKÍ APLIKACE KRYOEHEROETICKÍCH ZAŘÍZENÍ

OH qUSSTIOÍS OP PRACTICAL APPLICATION OP CRYOENERGETIC EQUIPHETS

SUMMARY: The report describes present trends of research in the application of
superconductivity for energetics. Main principles of technical end
economical optimalization of cryoenergctic apparatusses and practical
result in projects of superconductive cables are explained.

ÚVOD - Ve všeobecném rozvoji energetiky se z ekonomických důvodů usiluje o
trvalé zvyšování vyráběných i dodávaných výkonů. Stále výrazněji se ukazuje,
že tradiční způsoby přenosu i výroby elektrické energie začínají již dosaho-
vat mezních výkonů, proudů, napětí, ale i geometrických rozměrů.

Ekonomicky velmi žádoucí další zvyšováni zmíněných parametrů, bude
proto přinášet rychle a trvale rostoucí těžkosti principiálního charakteru.
•Jedním z velmi perspektivních sraSrů výskumu, který múzo tyto obtíže pln6
odstranit je elektrotechnické využití nízkých teplot, a to především supra-
vodivost, při které zaniká činný odpor, silne ochlazeného speciálního vodi-
ce, takže se uskutečňuje bezeztrátový přenos elektrické energie.

Supravodivá elektroenergetická zařízení jsou schopna zajistit nejen
podstatně vyšší jednotková parametry při mnohem menších rozměrech, ale také
poskytují zcela nové fyzikálně - technické efekty energeticky významné a
jinak nedosažitelné. Je to například přímá akumulace energeticky významného
množství elektrické energie, či vytvoření extrémních magnetických polí. Bu-
doucí generaci energetických zařízení si proto jen těžko dovedeme představit
""oez supravodivých prvků. Pro značnou technickou i ekonomickou ráročnost výz-
kumu v této problematice se ČSSR široce zapojila do mnohostranné mezinárodní
spolupráce zemí RVHP v rámci výzkumného programu Interkryoenergetika. To nám
umožňuje nejen udržovat kontakt a nejnovějšími poznatky, ale i aktivní spo-
lupráci při výzkumu.

?řG3 původně velmi optimistické prognózy nedošlo dosud k předpokládané-
mu energetickému využití supravodivých zařízení v polovině 00.let především
proto, že v počátečním stádiu výzkumu se vycházelo z pouhé modifikace v prin-
cipu ji,ž existujících zařízení, nahrazovaly se klasické elektrovodné mate-
riály supravodivými. Současně se však rozvíjel i výzkum technologií, ale ře-
šily aet teoretické otázky. To vedlo k tomu, že podrobnou analýzu ttchniclco-
ekonomických parametrů jednotlivých zařízení bylo možno uskutečňovat teprve
po praktickém zhotovení zkušebních vzorků příslušných kryoenergetických za-
řízení. Proto teprve současná etapa výzkumu prokázala, Se konkurence schopná
jsou jen zařízení velkých rozmSrů a jednotkových výkonů. To ztěžuje technic-
kou realizaci, včetně psychologických bariér spojených s nedostatkem prak-
tických provozních zkušeností a tak obrovskými supravodivými zařízeními,
jejichž porucha může způsobit täžko předvídatelné potíže v celém energetic-
kém aystéau. Kromě1 toho vlivem energetické krize a po ní následujícího zpo-
malení rozvoje energetiky předstihuji výkonové parametry, ekonomicky efektiv-
ních kryozařízení požadavky současné světové energetiky.

Projevilo se to např. u supravodivých kabelů, kde ekonomicky opodstat-
něné projekty odpovídají 3 000 •» 5 000 1IVA, či u induktivních jíraačů el.
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energie, kde výkonová kapacita se pohybuje kolem 1013J, Si u turboalteraátorů
schopných jednotkově dodávat až 10 CVA. Proto se nyní musí vypracovat obecná
koncepce rozvoje kryoenergotiky, tzn. uskutečnit všestrannou technicko-ekono-
mickou analýzu problow. tiky praktického zavedení supravodivých zařízení v
energetice.

2. TJEOBECÍÍÍÍ KONCEPCE ROZVOJE XHÍOENERGETIKY.

V rámci dalšího rozvoje kryoenergatiky se budou studovat následující
otázky /1/:

- Reálnost vytvoření kryoenergetických center, určených k výrobě elektricko
energie - Optimalizace provozních režimů uzlů obsahujících kryozařízení -
Využití aupravodivýeh jírcačů elektrická energie, supravodivých transformátorů,
vypínačů a omezovačů nadproudů i turboaltcrndtorů se supravodivým statorem -
Využiti supravodivých kabelů pro vyvedení výkonu jaderných elektráren - Teoh-
nicko-ekonomická analýza důsledků objovu vysokoteplotní supravodivosti na
využití stávajících poznatků a modelů včetnS upřesnění smSrů dalšího výskumu
- Fyzikální-aatematickó aodelování kryoenorgetiekýoh komplexů.

3. VÍZKUM SUPRAVODIVÝCH ZAÍÍÍZEHÍ V PÍMCI ČSSR

Jak již bylo uvedeno v úvodu mohou kryoenergetická zařízení poskytnout
nové technické efekty jiným způsobem nedosažitelné. K této skutečnosti je
ovsem nutno přihlédnout při technicko-ekonomiekém hodnocení, kdy vlastně v
takových případech neexistuje jiná srovnatelná alternativa, a kdy přesto po-
žadujeme pro energetiku výrazně užitečný nový efekt. Je to např. přímá akumu-
lace elektrické energie s možností jejího zpětného odběru v libovolných veli-
kostech. Pak je ovšem do analyzovaného případu nutno zahrnout výsledný efekt
při komplexním pohledu na energetickou soustavu.

Výzkumný ústav energetický se zaměřil na rozbor vhodného rozmístění a
typů kryoencrgetickýck zařízení pro naši elektrizační soustavu (ES). Za nej-
.oerspektivnSjäí bylo považováno nasazení supravodivých kabolů pro vyvedení
výkonu jaderných elektráren a pro zásobování městských aglomerací. V navazu-
jící ctapS byla vypracována výpočetní metoda, pro technicko-ekonomickou
optimalizaci supravodivých kabelů. Převedené náklady spojené s realizací a
provozem supravodivých kabelů byly porovnány a jinými způsoby vyvedení vý-
konu 1 000 LVA (kryorezistivní, olejový a plynem izolovaný kabel). Ukázalo
se, že převedené náklady na supravodivý, plynem izolovaný i kryoreziativní
kabel se mnoho neliší, ale že jsou a«i o 30 % nižSí než pro klasický olejo-
vý kabel. 0 konečném výběru nejvýhodnější alternativy vsak rozhodují j*£t5
daläi vlastnosti charakteristické pro příslušný kabel. Např. při použití
rozvodny s plynovou izolací je výhodné použít také plynem izolovaný kabel.
Jsou tu ovšem také nevýhody, protože trasa pro tyto kabely musí být iiroká
(chlazení), což je pro generel JE nevýhodné, dále je vyvedení požadovaného
výkonu těmito k&bely spojeno s napStím 400 kV, takže v areálu elektrárny je
nutno umístit transformátory.

Při předpokládané instalaci supravodivého turboaltemátoru j t výhodné
připojit supravodivý kabel, protože pak poklesnou celkové převedené náklady
(společné chladicí zařízení). Pro vyvedení požadovaného výkonu stačí generá-
torové napStí (24 kV), takže transformátory mohou být umístíny mimo elektrár-
nu.
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Kabelová trasa 3e zmenší přibližně na 10 % trasy plynem izolovaných či kla-
sických kabelů. Oväem při zkratu zaniká supravodivost a kabel je nutno
odstavit. U kabelů, ktoré přenášejí tak obrovský výkon je zásadním kritériem
pro výběr urSitého tynu kabelu spolehlivost a nepřetržitost dodávky el.
energie. Ha tyto otázky je proto zaměřena právě probíhající etapa výzkumu.
Jedná se zejména o teoretické otázky dočasné ztráty supravodivosti u přetí-
ženého kabelu a o je;í důsledky pro zajištění nepřetržité dodávky elektřiny.

V rámci našeho výzkumu se též studují otázky připojení supravodivého
turboaltemátoru do ES, vyhledávání vhodných lokalit pro připojení, zajiš-
tění jeho stability, atd. Zkoumá se také supravodivý omezovač zkratových
proudů.

V rámci mezinárodni spolupráce se řeSí technicko-okonomické otázky
komplexního nas&zcní celé řady supravodivých energetických zařízení, kdy
vychází podstatní příznivější ekonomická tfektivnost. V aouvialosti s
objevy vysokoteplotních supravodičů byly uskutečněny př«db?£né technicko-
ekonomické výpočty, ve kterých >e předpokládalo využití těchto ntteriálů.
Výsledky ukazují velmi slibné ekonomické relace. Ukazuje ao také, že jak
teoretické tak i praktické výsledky získané u "klasických" supravodičů
budou dobře využitelné i u vysokoteplotních.

/I/ Clebov, I.A., aj.: Problémy iapolzovanija sverchprovodimosti v elcktro-
eněrgetike.
Slektričestvo, 1985, č. 8, str. 1.
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Supravodivý magnet 4,7 T pro KUR s průměrem dutiny 79 mm
(4,7 2? BMR SUPERCONDUCTING MAGNET WITH COLD BORE 79 mm)

SUMMARY. : Original conception of NMR superconducting magnet is described. Superconducting
magnet was solved as 8th order magnetic system which was completed by 10 super-
conducting shims. All windings including superconducting shims are manufactured
from Czechoslovak single core NbTi superconductor. The other used materials ore
made in Czechoslovakia, too. It was obtained many experimental results during
practically one year working in persistent mode. Our results are full compara-
ble with results of world m a i n producers and they endorse right way in theo-
retical, technological and construction development of this magnet. NMIt super-
conducting magnet will be a part of Czechoslovak 200 MHs FT NMR spectrometer.

Supravodivý magnet 4,7 T s průměrem dutiny magnetu 79 mm byl vyvinut pro 200 MHz FT
i\'MR spektrometr vysokého rozlišení, Jehož výrobo se připravuje v k.p. Tesla Brno. Je ur-
čen k vestavěni do heliového kryostatu s průchozím teplým pracovním prostorem průměru
57 mm. Teoretický návrh, konstrukce a technologické postupy jsou výsledkem dlouhodobého
výzkumu homogenních supravodivých magnetů v tfPT.

Popisovaný magnet byl řešen jako soustava solenoidů 8. řádu s vnitřními i vnějšími
kompenzačními cívkami na koncích vinuti pomocí /I/. Geometrické rozměry (cylindrické
souřadnice) částí vinutí jsou patrný z obr. 1 a tab. I.

Tab. I.
C. s o l .

i_

2

3
4
5
6
7
8

42,3
45,5
58,8
84,a
42,3
45,5
50,8
84,8

rgfmmj

45,4
53,8
78,6
87,9
45,4
53,8
78,6
87,9

z^[mm]
84,1

0
0

69,6
-154,5
-154,5
-154,5
-154,5

Zg [ram]

154,5
154,5
154,5
154,5
-84,1

0
0

-6ÍJ.6

Obr.l C

Bs:

Pro dosažení většího stupně volnosti je magnet zhotovtm na několika kostrách. Vhodnou
změnou vzájemné polohy jednotlivých částí vinutí lze dosáhnout optimální konfigurace
V-ÄíSnetiekého pole pro i&Uil, nebot skutečně dosažené výalodky so téměř vždy liaí od teore-
ticky předpokládaných (např. dosažená proudová hustota v jednotlivých solenoidech se li-
éilu až o -t-2,5% od předpokládané). Magnet jo doplněn soustavou supravodivých korekci 10
gradientů magnetického pole (Z, Z , Z3

, Z*, X, ¥, XZ, ľ.Z, X5f, X -Y ) na samostatné kost-
ře, jejíž poloha vůči hlavnímu vinuti jo rovněž nastavitelná. Všechna vinutí včetně
supravodivých korekcí jsou zhotovena výhradně z čs. jednožilového KbTi supravodičo, vy-
robeného ve SVÚM Praha.

Magnet je kompletně vybaven k provozu v kryoetatu s teplým pracovním prostorem.
Jeho součástí jsou kromě supravodivých spojů a tepelných klíčů též ochrana pro případ
havarijního přechodu do normálního stavu, speciální sdružený konektor pro odnímntelné
přívody výkonových i měřicích obvodů a hladinoměr, jehož dlouhodobé elektrické připoje-
ní nezvyšuje odpar kapalného helia. V uvedeném kryostatu magnet pracuje ji2 téměř celý
rok v perzistentním stavu bez jakýchkoliv problémů.



Základní parametry magnetu
Pracovní indukce : 4.69 T
Konstanta magnetu: 0,1497 T/A
Pracovní proud : 31,33 A
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Indukčnost : 62,5 H
Celková hmotnost : 32 kg
Délka supravodiče 0 0,4/0,25 mm: 4 km
Délka supravodiče 0 0,4/0,20 turn: 13,5 km

Maximálně mošna hodnota indukce ve středu magnetické soustavy (při nulové degrada-
ci) je vzhledem k danému rozložení dvou typů supravodičů ve vinutí asi 5,8 T. Magnet byl
zkoušen až do hodnoty 5,1 1 (záměrně nikoliv a2 do přechodu), což odpovídá degradaci
menší než 12J5. Nízké degradace je dosaženo vhodnou technologií výroby vinutí.

Nejdůležitějším parametrem magnetu pro KMR je homogenita magnetického pole. Podle
teoretického výpočtu odpovídá daným rozměrům s vinutím o konstantní proudové hustotě
homogenita ve středové oblasti tvaru koule 0 40 mm hodnotě 7.10 ' AB/B Q. Experimentál-
ní měření prokázala nutnost změny polohy vnějších kompenzačních cívek. Po změně jejich
polohy byly rezonančně (kulička 0 3 mm, HgO) změřeny tvory magnetického pole na ose ro-
tační symetrie a v některých rovinách. Ha ose bylo dosaženo hodnoty 1,3.10**^ A B / B 0 na
délce 40 mm, aplikací supravodivých korekcí Z až 2 bylo v témže intervalu dosaženo hod-
noty 1,6.10 ^B/B Q. Tvor vytvořeného magnetického pole (bez korekcí) v rovinách ZB-20;
0; +20 mm je na obr. 2 až 4* Ha obr. 5 jo tvar magnetického pole v rovině z*+20 mm při
působení supravodivých korekcí Z až Z 4. Zhodnoceni výsledků z pohledu NMR spektroskopie*
vysokého rozlišení je provedeno v dalším příspěvku tohoto oborníku.

Ofcr.3

ruvln* 2—Sil m
20(1 Ite-Ippm

Oki.1

Okr.3

Okr.S

rovtn* Z-2H mu
tea

Literatura:
/I/ Gottvald, A.: Analysis, Synthesis and Optimization of Axisymmetric Magnet Systems.

Computational Model "AKSO 2". Dílčí výzkumná zpráva, Brno, lÍPr ČSAV 1985, 69 s.
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PROJEKT K03ILNÍH0 KAGBKTICKŽHO StPARÁTORU
(řBOJEOr OP A K03ILE MAGNETIC E.EPAEA2ÍOR)

SUMMARY: The cooling and the magnetic system of the mobile magnetic soperator1

consists of the helium transport economic cryostet made by Hagnex Co., of
the refrigerator Model 22C Cryodyne made by CTI-Cryogenics end of the
ouperconducting solenoid made by Eiagnex Co. The cryootat ia provided by
thepassing-through operating space of the diameter 69 mm intended for
magnetic separation. The superconductive magnet generates a field of magne-
tic induction up to & T in the middle of the operating space. Elektric
power is supplied from external source or from the power station, of the
type ČEAB 6-3-400 rated at 6 k'.V. The completed unit is to be situated in
an adjusted special car A 31N - SJA.

DŮVODY A CÍLS PROJEKTU

Na základě dosavadních zkuSeností s laboratorním e e para torem vo vtfSB [l] jeme
se rozhodli pro stavbu transportního zařízení. K tomuto záměru jsme přistoupili po
zvážení následujících okolností* Z technologických důvodů není možné v některých
případech experimentovat s magnetickým separátorem v laboratoři odděleně od ostatní-
ho technologického procesu, neboí dochází ke stárnutí surovin a produktů a tím ke
změně jejich vlastností. Mimo to je ukázka na místě nového, dosud málo používaného
zařízení nejpřesvědčivější způsob předvedení jeho možnoeti, a to zejména s ohledem
na překonání přirozené nedůvěry technické veřejnosti k principiálně novému zařízení
vyžadujícímu vakuum, kryogenní kapaliny a nízké teploty.

KHY0KAG1IETICKY* SYSTÉM

Hlavní součástí mobilního separátoru je kryornagnetický systém vyrobený firmou
Magnex. Kryostat má průběžný pracovní prostor na teplotě okolí o průměru 69 mm,
V tomto prostoru, využívaném pro magnetickou separaci, vytváří supravodivý magnet
polo o magnetické indukci do 6 T. Magnet je uzavřen v héliové vaně ve vnitřním pro-
storu kryootatu. Pak postupně následuje radiační plašit na teplotě kolem 40 K (bez
provozu minirefrigerátoru), dusíková vana a vnSjšií stěna kryostatu. Tepelnou izolaci
zabezpečují vakuované prostoryt na vnější teplejší otraně vyplněná ouperizolaeí.
Tepelné ztráty snižuje dvoustupňový minlrefrigerútor Model 22C Cryodyne {R) Cryoeoo-
ler vyráběný firmou CTI-Cryogenics. Magnet je vyroben ze supravodiče Kb-Ti a je
opatřen tepelným klíčem. Po zaklíčování magnetu so obvykle odnímají proudové přívody
magnetu umístěné v jednom ze dvou héliových komínů. Technické specifikace kryostatu
a magnetu jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2.

ZKUSSKOETI £ PROVOZEM KRYOMAGKETICKŽHO SYSTÉMU

V roce 1987 proběhl zkušební provoz o kryostatem bez použití minirefrigerátoru
*(s vymontovanou tzv. chladnou hlavou). Zjištěné parametry supravodivého magnetu byly
ve shodě s údaji udávanými výrobcem. Dlouhodobě byly sledovány tepelné ztráty kryo-
statu s vytaženými proudovými přívody. Odpar kapalného hélia (LHe) ea asi po třech
dnech stabilizoval na 0,8 1 LHo za den. Ustálený odpar kapelného dusíku (LKg) byl
7 1 za den. Jiz tyto hodnoty vyhovují požadavkům na dlouhodobý provoz magnetu.
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Tab. 1 Technické paronetry kryostátu

Rychlost odpařování LKe s vysunutými
proudovými přívody a s minirefrigerátorem

Obsah LHe nad magnetem

Obsah LN2

Rychlost odpařováni LNg

?růaěr teplého pracovního prostoru

Vnější průměr

Celiíová výška při vysunutých proudových
přívodech

0,43 1 LHe/24 hod.

34 1

75 1

7,2 1 MI2/24 hod.

69 mm

800 mm

1470 mm

Tab* 2 Technicko parametry magnetu

Pracovní pale

Pracovní proud

Homogenita

Vnitřní průměr

Vnější průměr

Výška

IndukSnost

Čas nabuzovúní magnetu

Akumulovaná enogrie

6 T

83,3 A

do 1 % ve středu v kouli
o průraSru 20 mm

100 mm

130 mm

230 mm

10 H ' v

10 minut

34 W

M03ILHÍ

DalSími součástmi separátom jsou ovládací, mSřicí a kontrolní přístroje. Další
vybavení tvoří potrubí, armatury, separaSní matrice a čerpadla. Tyto součásti a vy-
bavení jsou praktioky převzaty za stávajícího laboratorního magnetického separátom
vtfSE. Elektrická energie jo odebírána z vnSjaího zdroje nebo z elektrocentrály
SSAB 6-3-400 o výkonu 6 kV/ umístěné na automobilovém přívSsu. Zařízení jako celek
má být umístěno v upraveném okříňovte vozu AVIA A - 31N-SJA.

Literatura

[l] A. Ryska, 0. Hora. V. Havlíček: A laboratory superconducting magnetic separa-
tor for the benefieiation of kaolin olay. Proo. MT - 9 conference,
Zurich, září 1985, str. 306 - 308
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/ut.Vi'JiiA НЮ i.£!:_;NÍ FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ V ШС!!К?ХСК2СН POLÍCH ВО 10 T

(Tii2 AFťAltittUS 70S THE tSEASURBUKNI OF PHYSICAL PBOPiáRTIES IK EAG2ÍSMC FIELDS
ÜP АО Ю Т )

Sü:;:.ji:ii': То tho observation of basic physical characteristics of chosen materials
und to tlw measurement of their temperature dependencies in the rcr.̂ c oř
torapcraturos from 2 to 300 К in tho high aagnetic fields up to the
induction ti> 1 0 1 has been designed and built up an apparatus, the base
of which is formed by the system of two superconductive magnets NbTi /
l!b,Sn. Another part of the apparatus is a cryostat - calorimeter, in
which a sample for measurement is situated« The bottom part of the
cryostat is constructed in such a «ay to be inserted into the hole of
the inside magnet in order that the sample could be situated approxinate-
ly in the center of the superconductive magnets« She magnets having a
bearing system and cooled feeds are placed together with the measuring
cryostat into the helium bath of the cryostat HK 300 - Ferox.

Ke sledování základních fyzikálních Charakteristik a aóřoní jejich teplotních
závislosti v rozsahu teplot 2 a£ 300 К v silných magnetických polích do hodnoty in-
dukce В = 10 T byla »konstruována а zhotovena aparatura, jejíž sákladem je systém
dvou supravodivých magnetu« Dalöi částí aparatury je kryostat - kalorieetr, v nSmS
je umístěn vybraný vzorek pro měření« Spodní Část kryostatu je konstruována ta!:,
aby byla vsuvnč uložena v dutině vnitrního magnetu a vzorek byl uložen prostorově
přibliSně v centru supravodivých magnetů« Magnety s nosným systémem а з chlazeným
přívody J30U spolu s měřicím kryostatem uloäeny do héliové lúanii komerčního l:ryo-
statu HK-3C0 Ferox Děčín«

Oba magnety byly zhotoveny v Elektrotechnickém ústavu CEFV SAV v Bratislavě»

VnSjSÍ nagnot je navinut na cívce z hliníkové slitiiiy, kterň byla opatřc-na
Cely ze sklotextitu. Vinuti je zhotovené z raiohovláknovčho supravodivého vodiSc
KbTi vyrobeném v Sovětském svazu s vnějuim prOmärcB íí 1,08 mn« Ka supravodivén vi-
nutí jsou čtyři vrstvy bandäSe z drátu í 1 nn z korozivudorné oceli»

iilavní ror.měry laagnctu а údaje o vinutí jsou:
- cist;; vnitr-ní pruniUr ciagnetu 100,^ IÄI
- vníjSí r-růnír Sel !aa£netu 2C0 va
- sor:ov:: .'.óllca raagnotu 230 1.1м
- r.oüet vrstev 23
- celkový '-.uířet závitu 4334

Z úflujA o gaomati-ickýeh rozměrech cívky a parametrech v inut i byla vypočtena
konstanta úměrnosti KOZÍ magnetickým polem ve st-'-edu rragnetu а proudem

Kn = 2,436 . 10~2 í / A «
VypoC-tená hodnota indukunosti magnetu je L = 1,23 H«

t ř i rychlost i r.3i'ík3tání proudu О,у A/s ívjpújeciiio zdroje nagnetu bylo sisSřcno
v centru magnetu JíbTi při dosažení proudu 250 A pole o indukci В = 6 , 1 2 . Energie
akumulovánu v inagiidtu po dosaženi proudu 250 A je 38,9 kJ*
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• _ Vnitíní B-ignet ja novánut s páskového Kb,Sn vodiCe stabilizovaného raadí, fcterý byl
výroben v !:.p. Kable ibntiolavu. Sííkí« pásky, JVJ i:i5 je z par chloridu niobu a cínu de-
ponována ICO £us vratvu i:b^Sn, je 10 ran. vraujüi rosrečr Kb^Sn »cagnetu je ICO ки а jeho
úúlka vúatni příruby iw upevnuní nepřesahuje 120 из. 6i3tý vnitřní prurtér, t j . rozažr,
který l in i tu je velikost sf#odni čiísti aurieího Jo^-oatatu, je 0 30 ca.

Ii£ibudíns-li vnitrní n'/i^net promleia 250 Л p?i vtójáíia poli I.'bTi rcpgnstu 3 = 5 1 ,
pals v centru suignetichúho systému dostan«se pole o indukci В = 10 S.

iiomoßonita magii'.-1 ickího systdrau podél osy byla mSi-ena Heliovou sondou. Odchylka
i.iuar.etick<Sho pole byla Iе.'. na vzdálenosti + 20 гая od středu а 5Й na vzdálenosti £ -}C sas
od středu«

Vlastní ciúrici !a-.roatat vauvnjř do dutiny solenoidu Kb̂ Sn je koncipován t^iH, aby
oolil pracovat dvojín агч'.яоЬет - buS jako nízkoteplotní kaloriectv, nebo jako Ja-yostat,
и псЧюй je vzorek v tcpolnén kontaktu es héliovou IMIYÍ.

V pitvora pi;íp;id(i jo vsore!; adiab.-.itic!:.v oddúlun ve vakuovéa prostoru od tepelného
bloku, ťiři moření tepelné k:ipacity vzorku lao bes dalSích úprav aplikovat oetedy uZíva-
j í c í iaotcrtaiího };i-yt;: l::.lo:a vzorku.

Tepelný ir.5d3ný Ыс'.: je spojen s nňdobkou pro ::-5fí̂ ln<5 hélium, ktnró js stí-edea
vsuvného průtokového кг-yostatu přiváděno do jeho s;-odni ßast i pí-epouStOCec. Uvnitř níaob-
--•-y je sííkový tepelný výaSnik. S vj'uüitin regulátoru nrútolcu odcházejícího plynného
hélia a i-'Ii) regulátoru teploty, který ovládá elektrické topení na tepelnén ЫоЬи, lze
lioadhnout vysoké st.ibi'j.ty toploty tohoto tepelného bloku ( + jednotky núí ) .

Jüvostst je určen r.:%o Kcření teplotních závislostí tepelných ( oSrnd teplo, tepel-
nú vodivost, teplotní vodivost ) a elektrických vel ičin ( HHH, elektrická vodivost,
ri!a<;nc2torezi3tenee, kritický proud J c supravodivých Materiálů ) od héliových teplot až
Jo pokojové teploty.

Obr. 1: Spodní d í l průtokového kryostatu«
1 - isotornní iav/t, 2 - teplomSr-

nú čidlo, 3 - elektricko topení, 4 - jeh-
lový vent i l , 5 - silkový tepelný výraSnífc,
ú - vakuový »lá^t.

Obr. 2: ZjednoduSenrS uspořádáni mařici apa-
ratury. 1 - kryostal Ш: 300, 2 -

jnagnet lib.Sn, 3 - eagnet HbTi, 4 - prütoJco-
vý In-yoatat, 5 - d±f. vývSva, 6 - r-;-e-
po:-..";:.":ü kapalného hélia«
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Iníi.L.Ce3nak,C5ctIne.J.Kokavec,CSc,Ing.P.Gôaôry,CSc
Elektrotechnický ústav CEFV SAV Bratislava

ZARIADENIE HA MERANIE MAGNETIZ.ÍCIS V SILNOM MAGNETICKOM POLI Pni IZBOVEJ TEPLOTE
ŠVSTEM FOR MAGNETIZATION MEASUREMEHT .IN HIGH MAGNETIC FIT^S AT ROOM TEMPERATURE
SUMMARY: A system for magnetization measurements of cylindrical samples 0 5 and J9 7x60 ma
in magnetic fieldo up to 6 T is described. The voltage signal induced in two oppositely
wound piclc-up coils ot sample di3placeaent is analogously integrated, digitally stored
and numerically evaluated. Measurement precision has been verified using samples from pu-
re Ni and Fe.

Zariadenie aa vyvinulo na meranie magnetickej polarizácie oceľových vzoriek a rôznym

obaohoa feritiekej razy vychádzajúc z predchádzajúcich prác fl]. Pozostáva z héliového
kryostotu s teplou dutinou (obr. l), supravodivého mognetu, nepájacieho zdroja, meracích
cievok, analógového integrátora a meracej ústredne s počítačom. Vzorka sa striedavo presú-

va medzi dvomi proti sebe zapojenými meracími cievkami v
stóloa a homogénnom poli supravodivého magnetu. Indukované
napätie sa integruje analógovým integrátorom a zaznamenáva
meracou ústredňou do pamäte počítača. Počítač vyhodnocuje
jeho extrémy a pomocou konštanty zariadenia vypočítava ma-
gnetickú polarizáciu. Supravodivý aegnet |VJ môže vytvoriť
maximálne pole 6 T. Pomerná odchylka poľa na osi je menšia
ako - 1% na vzdialenosti í 40 mm od stredu. Napája sa z
prúdového zdroja o stabilito 10"*/hod a pri meraní v nasta-
venom poli sa skratujo supravodivou spojkou. Meracie ciev-
ky 0 10/0 25x20 mm majú po 5400 závitoch Cu drôtu 0 0,1 aa.
Stredy cievok sú vzájomne vzdialené 50 mm. Vzorky 0 5 a
0 7x60 mm oa pohybujú medzi extrémemi indukovaného napätia
v rozpätí o niečo prevySujúcom 100 ma. Meracie cievky sú v
aedenoa puzdre. V hrdle dutiny kryostatu je medená rúrka.
Puzdro aj mcsdená rúrka majú na vonkajSom obvod o vyhrievacie
vinutie. Pomocou neho sa dá v pracovnej oblasti nasteviť
teplota 0 - 30 °C. Teplota sa kontroluje diferenciálnym
teraočlánkom.

Konstanta zariadenia sa určila pomocou jednovrstvových
ciachovacích cievočiek napájaných stálym prúdom a predsta-
vujúcich homogénne magnetovánu vzorku prisluSnýeh rozmerov.
Použili sme dve ciachovacie cievočky navinuté po 549 závi-
toch Cu drôtu 0 90^ia na plexisklovom valčeku o rozmeroch
0 4,95x60 mm a 0 6,95x60 mm. Pri napájačom prúde 1=100 uK

Obr. 1. Náčrtok kryostatu
1 - supravodivý magnet, 2 -
meracie cievky, 3 - vaorka,
4 - aodené púzdro
predstavovali tieto cievočky vzorku s homo-
génnou polarizáciou J c =/u0IN.e/ge = 1,15.10,-3 Tabuľka 1

Konštanta zariadenia,

0 7 V5
T/V

* m w ' O C C •

T (N c a tc je počet závitov a výžka clavky).
KonStanta zariadenia 3a dá voliť pomocou ča-
sovej konstanty integrátora. Tri typické ho-
dnoty pre vzorky ao silnou polarizáciou (Fe,
Ni,feritické ocele) , so slabou polarizáciou
(austenitické ocele) a paramagnetické sú v tabuľke 1.

Teoretická rozliäovacia schopnosť zariadenia na najcitlivejšom rozaahu integrátora 1<
O- ~ 2).1O" T, keď sa použije voltmeter s rozlišovacou schopnosťou 10yuY. Prakticky vyu-
žiteľná rozlišovacia schopnosť sa znižuje zhruba na polovicu vplyvom ruSivých okolnosti.

Časová
konätanta, sa

118
11,8

3,9

0,25082
0,02635
0,00868

0,48965
0,05147
0,01696
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Magnetická polarizaci* Siatych kovov «T,T

B,T
Hi
Fe

0
0,6040
2,1029

5
0,6078
2,1061

AT/SB. T/T
7,6.10"*
6,4.10"*

O absolútnej presnosti merania je možné si urobiť predstavu na základe vyšetrenej i
gnetickej polarizácia vzoriek z Siatych kovov NI a Fe. Z čistého Ni, získaného elektrol;
tlcky a vákuové pretaveného elektrónovým lúčom, sa vyrobila vzorka 9 7,08x59,91 mm o hn
tnosti 20,9913 g a z čistého 99,999%-ného Fe od fy Johnson-Xatthey vzorka 0 5,005x59,75!
mm o hmotnosti 9,2374 g. Po prepočítaní na ideálne rozmery 0 7x60aa, resp. 9 5x60 ma aú
vySetrené magnetické polarizácie pri 22,5 °C Tabuľka 2
v tabuľke 2. Údaj pre 0 í Je extrapolovaný
. z lineárnej časti závislosti polarizácie
óď indukcie budiaceho poľa nad 2 I. Po-
dľa [3] by malo byť v Ni ^ ( 0 K ) * 0,64 I
a v Fe J 8(0 K)= 2,18 T v nasýtenom sta-
ve. Nami zistené hodnoty predstavujú
94,4-95% u Ni a 96,5-96,6% u Fe hodnôt pri 0 K, čo je v dobrom súhlase s teplotnou závii
losťou magnetickej polarizácie uvedenou v |Y|. Ani v Hl, oni v Fe sa do 5 t nedosiahla i
sýtená hodnota. Prírastky na 1 T budiaceho pole v rozsahu 2-5 T sú uvedené v poslednom
stĺpci tabuľky 2. Príčinou tohoto javu sú sčasti interné procesy v materiál!, sSasti aa
tým prejavuje chyba metodiky ciachovania, pretože vzorky nie sú úplne homogénne magneto-
vané najmä v slabších poliach. --. :

Na obr. 2 je teplotná závislosť magnetickej polarizácie
vzorky z čistého Ni v rozsahu teplôt 12-26 °C v magnetickom
poli 2 T. Teplota sa merala diferenciálnym termočlánkem, kto-
rý bol priamo na vzorke. Ha obr. 3 je závislosť magnetickej

polarizácie dvoch
vzoriek austenitlc- '
kej ocele 0 7x6Omm
a 9 5x60 mm od Indu-
kcie budiaceho poľa
Obidve vzorky sú z
tej istej tavby, v
ktorej boli hlavné
zložky 64,7* Fe,
20,5% Cr a 13% Ni.
Lineárny nárast po
nasýtení feritu je
spôsobený paromag-
netickým charakte- Obr. 2

rom časti vzorky. Rozdiel medzi vzorkami odráta r
ny podiel vytvorenej feritickej zložky. V tabulka
sú stredné hodnoty nasýtenej magnetickej polarizá
cle súboru troch typov vzoriek chróanlklových oce!
s odliSným zložením východzej tavby a vylúčenej f
ritickej zložky. Zistené hodnoty sú vo velal dobr
súhlase so závislosťou nasýtenej magnetickej póla
zácie o -feritu od súčtového podielu hlavných

Obsah
lavba

Cr
17,65
19,55
20,55

Ni
9,6

10,0
9,9

(hm *)
(T-ferit
Cr
24,5
26,1
26,72

Ni
5,02
5,3
5.4

J

0'
T

1,243
1,179
1,164

p ý
vacích prvkov Cr a Ni podľa |V} • Merané vzorky pripravil A.Martišík vo Vlfe Bratislava.

Opísané zariadenie j* vhodné aj na merania magnatlekej polarizaci* látok ur£*n/ab. i
rozdružovanie magnetickou častou.
2Q J.Kokavec a kol.: Elektrotechn.obzor 67, 1978, 471 - OQ L.Ceanak a kol.: Zb. Kryo,

nika '80, 64 - (3] Landolt-Bornstein: Zahlenwerte u. Funktionen 2/9, Springer Vari., 19
- {V] K.Bungardt a kol.: Techn.Berichte 10i 1970, 4
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POUŽITIE UP Hb^Sn SUPRAVODIČOV PO DIFÚZNEJ REAKCII
(REACT AMD V.TrTD APPLICATION OP HP NbySn SUPERCONDUCTORS)

SUMMARY; Several types of MP JJb,Sn superconductors has been tested by wind after diffu-
sion reaction. The small distance of outer filaments from neutral axis and a
suitable heat treatment conditions in Iäí1 Nb^Sn give the possibility to use it
in winding with diameter larger than 40 nun.

Použitie mnohovláknitých (MV) llb̂ Sn aupravodičov najviac obmedzuje krehkosť inter-
metalickej Mb^Sn fázy. Hlavnými zdrojmi nebezpečných mechanických napätí sú navíjanie,
(pri ktorom vzniká jednak ťahové, jednak ohybové napätie), rozdiel tepelných rozťažnos-
tí (materiálov supravodivého kompozitu a kostry magnetu) pri schladzovaní a Lorentzove
3ily pôsobiace na závity v magnetickom poli. Nebezpečným mechanickým namáhaniam Nb.Sn
vrstvy pri navíjaní predchádza technika difúzneho žíhania supravodiča po navinutí magne-
tu (wind and react). Takýto postup však kladie značná nároky na izoláciu supravodiča
(musí odolávať teplotám 700 °C po dobu až 100 h), na materiál kostry magnetu, konštruk-
ciu prúdových prívodov a i. Vysokoteplotnú izoláciu (poväčšine opradenie vláknom zo špe-
ciálnej skloviny) nie je možné urobiť s hrúbkou menšou ako 130 u m p ] . To značne reduku-
je prúdovú hustotu vo vinutí, ktorej hodnoty sa v poli B=10 T pohybujú okolo 1.10* A/cm^
f2], pričom maximálne stenšenie izolácie umožnilo dosiahnuť JC=1,63.1O* A/cm

2.

Z týchto dôvodov bola venovaná pozornosť vývoju MV Hb„Sn supravodiča takej kon-
štrukcie, ktorá by umožnila použitie zreagovaného supravodiča pri navíjaní magnetu (react
and wind). Ha štandardnej I6i5-vláknovej vzorke HbjSn supravodiča bol sledovaný vplyv
režimu difúzie (TD f°c] a tp [hod] ), skrutu Hb-vláfcien a vzdialenosti Hb-vlókien od ne-
utrálnej osi na ohybnosť po difúzii. Ohybnosť bola definovaná parametrom ohnutia P =

k d e D
koko priemer ohnutia, (od ktorého smerom nadol je pozorovaná de-

gradácia kritického prúdu) a d je priemer kompozitného drôtu supravodiča. Závislosť to-
hoto parametra od difúzie je na obr. 1. Z obrázku vidno, že P Q sa pohybuje v rozsehu

ohybového napätia S Q ^ O ^ až 0,8 %, pričom
^ o h ^ v ^ o h $e P o m e r o m vzdialenosti vonkajšie-

"l0 ; I ho vlákna od osi vodiča k polomeru ohnutia.
Zmenšovaním celého priemeru vláknitého kompo-

160

Í140

120

Obr. 1. Vplyv režimu difúzie na
ohybnosť MV Nb,Sn

0,6 žitu d sa teda bude zmenšovať i r v a tým pri
oblasti P o i možný polomer zohnutiadanej oh

08

Q9

f33- Tento prístup viedol k výrobe niekolkých
druhov KV Ub,Sn supravodičov charakterizovaných
v tab. 1

Znižovanie priemeru vláknitého kompozitu
MV Hb^Sn supravodiča vedie 1 k efektívnejšiemu
využitiu jeho prierezu - k vyšším kritickým
prúdovým hustotám [2]. Vzorky uvedené v tab. 1
boli podrobené difúznemu zíhanlu a meraniu
kritického priemeru zohnutia D k Q, tab. 2. Iía
základe získaných výsledkov T>^

o
 boli potom po-

drobené skúške navíjania po difúznej reakcii.
Rádovo 10 m dlhé vzorky boli žíhané na graf i-
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Typ

rez

í> [ram]
W v l
CuSn/Mb
0 v l [um]
% Cu (In)
% Ta (W)
I^,/Iit[mm]

1

CuSn-Kb -19 vl

In •"̂  0,2 mm

0,60
114

3
23

0 (14,9)
(14,2)
10/10

2

CuSn-Hb -703 v l
i

I n * ^ 0,24 wun

0,72
4218

5,4
3,6

7,8 (14,9)
1,4

9,7/9,f

3

CuSn-líb -1615 v l

111 -*^ 0,24 mm

0,70
7828

4,1
2,6

18,2 (14,9)
5,3

6,9/6,9

4

CuSn-Nb -1546v3

0,22mm

0,34
1546
2,61

3,9
47
10,0
10

5

CuSn-Bb

i/Ju

VTa

0,3 mni

0,3x0,86

1653
4,07

-

16,8
6,6

10

Tab. 1

Vz.č.

1
2

3
4
5

710/24
680/40
720/8
660/10
680/30

Dlto ílml

33
40

38

39
50

D v i n [ H

38
45
38

57
55

WDko

1,150

1,125
1,000
1,460
1,100

J c v i n í A / c B 1 ^

1.15.104

2.06.104

2,34.104

2,66.104

2,6i.104

X</Xc k.vz

1,12

1,03
1,06
1,00

1,04

Tab. 2

t o vom valci priemeru 100 nun v jednoj Q VO viacerých vrstvách (oddelených sklenenou tke-
ninou). Po vyžíhe.ní na režime udanom v tab. 2 boli vzorky navinuté na jednovrstvové
cievky s D

vin
=^ 8 a^ -^ tm* zmerané v rozsahu intenzity magnetického poľa H=3*6 T £4] a

výsledky kritických prúdov Ic porovnané s hodnotení! krátkych (neohýbaných) vzoriek

Io k.vz*

Merania ukázali, že ani na Jednej z uvedených vzoriek navinutých po difúzii nedošlo

k degradácii kritického prúdu, pričom Dyj^/D^ sa pohybovalo v rozsahu 1,46 až 1. Extra-
polovaná hodnota kritickej prúdovej hustoty vo vinutí v poli s B=1O T, pri uvažovaní la-
kovej izolácie o hrúbkou 10 nm - J* v^ n v tab. 2 ukazuje, že takáto konštrukcia posky-
tuje možnosti dosiahnuť zhruba dvojnásobné hodnoty prúdových hustôt vo vinutí v porovna-
ní s technikou navíjania pred reakciou a umožní navinutie sekcií supravodivých magne-
tov a vnútorným priemerom j3>40 mm.

literatúra:f 1j- P. Kováč: Kryogenika 8(3, Praha 1986, s.145. [2]- 1. Cesnak, P. GBmBry,
P. Kováč: Kryogenika 86, Praha 1986, a.128. [3]- P. Kováč, P. Huťka, U. Blanárik: Eiek-
trotechn.čas. 37,1986, č.11, s.832. [4]- 1. Cesnak, ľ. GBmBry: Výsledky meraní I c cie-
vok R and W, 1986*7.



BP13 - 99 -

Pavol Kováč, Ing., Peter Šetina, Ins.

Elektrotechnický ústav CEFV SAV, Dúbravská cesta 9T 842 39 Bratislava

PERSfEKTÍVY PLOCHÝCH HbTi SUPRAVODICOV PRE VIIIUTIE GYROTItÓHOVIíHO liACHEW S B=7 T

(PERSPECTIVES OP FIAT KbTi SUPERCONDUCTORS FOR 7 T GYROTRON MAG1IET VŕlNDING)

SUMMARY: Two samples with 30 % and 50 % IJbTi in Cu mntrix were shaped by rolline. The

critical current and critical current densities of flat samples showed an ex-

ponential decrease with increased diameter reduction. The reason is, that rol-

ling produces an anisotropic distribution of pinning sites. For reduction

• a/džD f7 the degradation of critical current densities measured in perpendicu-

lar direction of magnetic field is very small. And so the use of rectangular

shape promise the better mechanical stability and higher current density in

7 T gyrotron magnet winding too.

Doteraz sa pri vývoji gyrotrónových magnetov na EÚ CEPV SAV v Bratislave používa-

li mnohovláknité supravodiče kruhového tvaru. Použitie 132 vláknového a 210, vláknového

:ľž;Ti supravodiče priemeru 1 min umožnilo dosiahnuť maximálnu indukciu v strede magnetu

B=5,7 ÍC £1]. Pri indukcii B=5 T pôsobili na závity kombinované sily dosahujúce hodnotu

4,2.1OJ H [2], Z požiadavky odberateľa magnetov zvýšiť indukciu na 7 T vystává problém'

zvýšenia axiálnych príťažlivých síl medzi polcievkami magnetu až dvojnásobne. Keďže

postavenie kruhového priereau supravodiča vo vinutí je už i pri B=5 T labilné, vystala

požiadavka pouiiť plochý tvar NbTi supravodiča pre vinutie týchto magnetov. S týmto

cieľom bola odskúšaná technológia ploštenia

dvoch druhov HbTi supravodičov používaných do-

teraz vo vinutioch gyrotrónov. Ofce vzorky výcho-

dzieho priemeru 1 mm sa líšili množstvom iľbTi v

Cu-NbTi kompozite. Vzorka č. 1 má 132 líbľi vlá-

kien v Cu-matrici, čo predstavuje 30 % NbTi v

priereze a vzorka č. 2 má 210 vlákien s pomerom

Cu/NbTi=1 (50 ?5lTbTi). Vzorky boli ploštěné

valcovaním medzi dvoma hladkými valcami, pričom

Obr. 1. Princíp ploštenia kruhového osová symetria sa zaručila napnutím pri odťahu

z valcov a brzdením vstupujúceho vodiča, viď

obr. 1.

Princíp ploštenia kruhového

NbTi supravodiča medzi dvo-

ma hladkými valcami.

V závislosti od miery sploštenia vyjadrenej pomerom a/d sa vyhodnocovala zmena

plochy prierezu MbTi supravodiča a sledovalo sa pretvorenie HbTi vlákien. Obe vzorky

boli podrobené deformácii na štyri tvary. Takto vytvárnené vzorky boli podrobené mera-

niu kritického prúdu a ich hodnoty porovnávané a kritickým prúdom kruhovej vzorky pred

deformáciou. Súbor všetkých sledovaných parametrov vz. č.1 je zhrnutý v tab. 1.

1 - tvar

1-kruhový
plochý-1
— l f — —2

- « - - 3
- >< _ - 4

a/d

1

0,67
0,59
0,49
0,34

b f mm J

1

1,19
1,32

1,51

1,95

b/a

1

1,77
2,23
3,08
5,73

S [mm2]

0,785
0,751
0,721
0,673
0,624

290
275
260

242

195

V X co
1
0,948
0,896
0,834
0,672

J c [A/cm2J

3.692.104

3,661.104

3,607.104

3,126.104

3.126.1O4

VJco
1

0,991
0,577
0,973
0,846

Tab. 1
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0,6h

0.5

Z údajov v tabuľke vidno, že kritický prúd s rastúcou mierou oploštenia klesá,
vynesením normovanej hodnoty I c a J c v závislosti od a/a, obr. 2, vidíme, že klesanie
I c a J c je exponenciálne - zapríčinené jednak redukovaním celého prierezu valcovaním
(I c), ako aj narušením štruktúry NbTi deformáciou. Vidno, že miera klesania I a zvlášť

J c je strmšia na vzorke s väčším obsahom HbTi
v priereze, kedy dochádza k väčšiemu pretvore-
niu HbTi vlákien a k narušeniu pôvodnej štruk-
túry, ako v prípade vzorky č. 1.

V plochom tvare získanom valcovaním dôjde
k nerovnomernému rozdeleniu pinningu centier.
Ploštěním Ubli vlákna sa zmenšuje priemerná
vzdialenosť pinning centier v smere hrúbky
plochého rozmeru a zväčšuje v emere šírky. Dô-
sledkom toho bude, že J„ v rovnobežnom smere

1.1

!«0,9

<-80,8

0,7- 1-30%NbTi

'2-50% NbTi

0,3 0A 0,5 .0,6 0,7 0.8 0,9 1.0
— - a/d

Obr. 2. Zmena I a J c
od pomeril a/d.

poľa s plochou stranou oupravodiča sa zvýši a
pri vektore B kolmom na plochý povrch bude
klesať [3J. Táto anizotropia bude rásť so zväč-
šujúcim ae pomerom b/a, resp. s b/a HbTi vlák-
na. V ranohovláknitom kompozite sú vlákna rôzne
sploštené v závislosti od ich polohy. Výsledná
anizotropio. bude výsledkom spriemernenia všet-
kých vlákien. V prípade stwistováných vlákien

sa anisotropia každého vlákna ešte mení pozdĺž kroku skrutu. Odraz všetkých týchto vply-
vov predstavuje potom závislosť 3Q na obr. 2, pri ktorej bol smer vektora magnetického
poľa kolmý na plochú stranu ploštěného vodiča. V tomto smere je ovplyvnenie J najne-
priaznivejsie a limitný pokus J c [2j o 3 % sa v prípade vzorky č. 1 (30 55 Ti) nepre-
kročí, ak sa zvolí plochý tvar s a/dž.0,535, čo predstavuje b/a^1,87. Vzorka č. 2
(50 % Ti) umožňuje vyfonnovanie s 3 í poklesom J o na a/d=0,72, čo obmedzuje plochý tvar

1,38.

Použitie plochého tvaru íľbTi supravodiča okrem lepšej mechanickej stability závi-
tov vo vinutí vedie i k zvýšeniu efektívnej prúdovej hustoty vinutia. Zmenou kruhového
tvaru na plochý sa koeficient plnenia zlepší o viac ako 18 %. V tab. č. 2 sú vypočíta-
né teoretické prúdové hustoty vo vinutí pri ploštění s redukciou a/d^O,59. Teoretická
prúdová hustota J* y^ n klesne v prípade vzorky č. 2 pod hodnotu kruhového tvaru až pri
poklese I o viac ako 15 %.

Ploštenie kruhového Hb-Ti
supravodiča ukázalo, že prúd me-
raný pri kolmom vektore indukcie
B exponenciálne klesá. Mechanická
stabilita vinutia nevyžaduje vel-
kú mieru sploštenia

Tab. 2

Tvar

kruh 0-1 mm
0,67 x 1,19
0,59 x 1,32

koef.plnenia
vinutia -f

0,712
0,841
0,842

1 ~ J l v i n
fA/cm'J

2,628.104

3,078.104

3,040.104

2 " J
C í ) vin

fA/cm2]

5.167.104

5,805.104

5,640.104

kedy pokles I c v najnepriaznivej-
šom orientovaní v magnetickom po-

li je na vz. č.1 okolo 1 % a na vz. č. 2 okolo 3,5 5». Zlepšenie koeficientu plnenia dá-
va predpoklad zvýšiť efektívnu hustotu v prípade vz. č. 1 o 16 % a v prípade vz. S. 2
o 13 %.
Literatúra: [1]- F. Chovanec a kol., Transformátory zv. 64,1986,s.2. [2]- J. Kokavec,
Pracovné požiadavky na supravodivý vodič NbTi pre 7 T gyrotrónovó magnety,1987. Í3j-
H. Hillman, Superconduction Materials Science, Metallurgy, Fabrication and Applications,
Ed. by S. Foner and B.B. Schwartz, Plenum Press 1981,p.275.
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KRITICKÉ PARAMETRE 5UPRAV0DICA Nb-Ge LEGOVANÉHO Ti

(CRITICAL PARAMETERS OP Hb-jGo SUPERCONDUCTOR ALLOYED WITH Ti)

- c and critical current density J c ofSUMMARY: We have measured critical temperature T

]Jb,Ge superconductor prepared by chemical vapour deposition and alloyed with

Ti. The values of T o for three tested samples were around 21 K and v/ere litt-

le higher then those for undoped samples. Critical current density was measu-

red as a function of magnetic field up to 12 T. Prom the measurements wo have

extrapolated the value of S* 2 at 4»2 K and the behaviour of J c up to 16 T.

The values of B*

15 T was J 10

3 were higher than 32 T and the critical current density at

"A/m2.

Kritické magnetické pole supravodivej zlúčeniny lfb,Ge je pri T=4,2 K väčšie eko

30 T. Tento supravodič je proto schopný viesť veľké prúdy aj v silných magnetických

poliach a jo vhodným materiálom pre konštrukciu magnetov pre B = 20 T. Ne j vhodnejšou

metódou pre prípravu technicky využitelného supra%rodivého vodiča ne báze Hb,Ge je che-

mické nunáäanie a pár, CVD. 'ľouto metódou modifikovanou pre prípravu dlhých kusov boli

na Elektrotechnickom ústavo CEPV SAV v Bratislave pripravené vzorky s kritickou prúdo-

vou hustotou J0=4.1G^ A/ni
2 v poli B=5 T C1>2J. Pokles kritických prúdov týchto vzoriek

v magnetickom poli charakterizovaný pomerom kritických prúdov v B=5 a B=10 T bol pri-

bližne I tj/X ^Q=2,5. Kritické magnetické pole Ecg extrapolované s použitím Kramerovho

modelu [3J dosahovalo hodnoty Bc2=2!3 T.

Pre štúdium závislosti kritických parametrov Iíb̂ Ge supravodiča aa teplote prípra-

vy TJJ sme skonštruovali aparatúru na príprnvu krátkych vzoriek, umocňujúcu lepšiu kon-

trolu TJJ, Výsledky mernní pripravených vzoriek ukázali, 2e kritické parametre llb̂ Ge

supravodiča pripraveného metódou CVD silne závisia na teplote prípravy £4]. Kritické

prúdové hustoty v magnetickom poli B=5 T, T=4,2 K klesali s nárastom T D z hodnoty

Jc=5.10
S A/n2 pre TD=V50 °C na Jc=1-2.10

9 A/m2 pre TD=S5O °C. Kritické teploty vzoriek

pri TJJ=850 °C sa pohybovali od 20 do 21 K. Power ^-CK/^CIQ však s nárastom teploty na-

nášania klesal až na hodnotu -^/^cio"2'1 Pre Tp=°50 °C. Z toho usudaujeme, Se Jc vao-

riek pripravených pri vyseích teplotách nanášania klesali v silných magnetických no-

liach menej strmo vínku BVÍ'Ľ'ÍÄÍU T:r.i lickóho magnetického poľa B*^. ľye vEorku priprave-

nú pri TD=85O °C bolo '
i*2=30 5.

Pokúsili si-ir- of* vylepšiť kritické parametre líb̂ Ge najmä s ohľadom im J v sil-

ných magnetických poliv.oh lecovanítn Pi. Pre oupravoiiič Hb^Sn, ktorý iná rovnakú í=truk-

túru ako Iíb,Ge platí, še malé množstvá

Ti ( 1 at £) zvyšujú Jc, l'c a aj 3 ^ C

V nsšoti! prípade sme pri teplote prípravy

TD=850 °C pridáveli do reakčnej zmesi

TiCl^. Ako podložky sme použili doštičky

zo stekaného AlpO, s rosraermi približne

3x?OxO,5 mm^. Prvková analýza metódou

SIMP vzorky 86-5 ukázala, £e vrstva ob-

sahuje do 1 at % Ti. Vzorky boli pripra-

Por.

1

2

3

vzorke.

1O2-6b

86-5

108-6a

T
K
20

21
21

,7
,7
,2

.ľ (3

'ioy

6
4
3

=5 T)
A/T/

,0

,8

,6

Ir,

2,
2,
1,

/ I c 1 0

0
0
9

Tab. 1. Vlastnosti vnoriok Hb,Ge

dopovaných Ti.

vene pri takých pomeroch Ilb/Ge, žo obsahovali približne 90 % oupravodivej fíísy A15,

zbytok bolf nesupravoíivá fáza NbrGe,. V tabuľke 1 sú zhrnuté základné parametre pri-
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pravených \-zoriek. i.:c,žomo kont tat ovuf, 2e l'c vzoriek je o málo vyššia al;o u vzoriek

nod op ováný ch, podobno; ako u Kb^Sn supravoäiča C&J. Kritické prúdové hustoty v poli

B=5 T an zvýšili 2 aä 3-kriít. Kritické prúdové hustoty vzoriek v magnetických poliach

do 12 í pri '1=4,2 K nil uvedené nn obr. 1. Hodnoty J c klesajú c magnetickým poľom po-

nalčie ako pri vzorke nedopovanej, I-JK/ICIO* 2 •

6 8 10 12 U 16
BIT]

Obr. 1. Závislosť JC(B) pre vzorky le-

10 20 30 40
B[T]

govnné Ti (1,2,3)

v&nú.

;-r<? vzorku neleeo-

Obr. 2. Určenie %*2 pre vs;orky legované

Ti (1,2,3) a pre vzorku nelegovanú.

Kritické magnetic.-.é pole vzoriek pri 4,2 ÍL c:.ie určili pomocou raodelu Kramera

D ] - Podlá tohoto modelu je závislosť ij B 1' 2 od B priamka a pretína os B v hodnote

-=£*2> obr. 2. Pre vŕetky tri vzorky pripraveno v rôznych pokusoch boli hodnoty B*

vučiiie ako 32 T. £ pomocou cíckaných hodnôt omo potom extrapolovali priebeh J (B)

do 1G T, obr. 1.

ir. ::!Ô£e:.iO r.hrnúv, i;e leeovanie eupravočiča Ub,Ge pripraveného metódou
CVQ s ľ i calo sa následok malé svýtionie T c, zvýšenie J c najmä v silných magnetických
DOliach B > 10 T a tie;; hodnôt B*„. Extranolovaná hodnota J pre B=15 T bole J ==.10°
A/.T. 2. 02 -

Literatúra:

D ] V. Černuiiko, K. FrUhlich, 1,1. Joreel, D. Knchajciík, 1.1. Ternovská, V.K. Pedorov,

P.A. Cheremnykh, J. de Physique, 4^,01-429,(lSS4). -f2j E. Jergel, V. Černuško, K.

?rOhlich, D. Kachsijdik, Ií. Žitiianská, Záverečná výskumná správa ŠPZV III-5-4/02,

EÚ CEFV SAV, Bratirl-iva, 1985. -[3] E. J. Kramer, J. Appl. Phys., 4i,136O, (1S73). -

Ci] K. PrBlalich, D. I.;nchajdík, A. Žoťko, A. Rosová, S. Takács, zaslané do Czech.

J. Phya. -[$1 U. Suenaga, IEEE Tran3., iáAS-21.1122. (19e5).
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Устойчивость комбинированных сверхпроводников к конечным тепловым возмущениям
(STABILIT*/ OJ? COMPOSITE ЗИРЖСОНШСТОЙВ UiíDEH HEAT PULSE)

SUKUARY: Wie stability of superconductors with respect to thermal disturbances

ia determined by many factors: external conditions, properties of the compo-

site, nature of the heat exchange v/ith the environment, 'i'he theory of thermal

stabilization of composite r/iroe .-naking it possible to choooe the main characte-

ristics of superconducting wires has boon developed.

Одной из основных задач, возникающих при проектировании сверхпроводящих магнитных
систем, является обеспечение стабильности сверхпроводящего состояния токонесущего эле-
мента. Устойчивость технических сверхпроводников к тепловым возмущениям определяется
совокупностью многих факторов: свойствами композита,условиями внешнего воздействия.
Для определения устойчивых состояний комбинированных проводов разработана теория ус-
тойчивости сверхпроводящих композитов к тепловым возмущениям различной длительности,

протяженности, формы тепловыделения. Рассмотрено влияния на тепловую стабильность
композита коэффициента заполнения, собственной критической температуры сверхпроводника
внешнего магнитного поля. Анализ проведен в широком диапазоне изменения транспортного
тока и параметра стабильности. Показано существование областей тепловых нагрузок, при
которых критические энергии возмущения практически не зависят от параметров воэмуще -
ния, и областей, где критическая плотность возмущения постоянна. Выведены необходимые
критериальные соотношения, позволяющие оценивать границу раздела этих облатей. Сформу-
лированы характерные признаки восстановления и нарушения композитом сверхпроводящих
сверхпроводящих свойств.

*•" Проведен анализ условий устойчивости при изменении коэффициента заполнения провода
сверхпроводником. Показано, что в практических приложениях при выборе искомого значен!
коэффициента заполнения возникает необходимость принятия альтернативного решения. Оп-
тимальные условия полной стабильности (т.е. устойчивости к тепловым возмущениям произ-
вольной интенсивности) достигаются в области малых значений коэффициента заполнения.
При частичной стабилизации проводов (т.е. устойчивости к возмущениям конечной амплиту1

имеются рабочие режимы, для которых повышение коэффициента заполнения ухудшает устой-
чивость. Однако для сильноточных режимов имеются оптимальные значения коэффициента за-
полнения, которые при действии протяженных возмущений смещаются в сторону значений
коэффициентов заполнения, близких к единице.

Исследование условий полной и частичной стабильности в зависимости от индукции маг
нитного поля и критической температуры сверхпроводника ПОЗВОЛИЛО обнаружить отсутетвш
полной тепловой стабильности у охлаждаемых проводов во всем диапозоне изменения магни'
ного поля (от нуля до критического).

Проведено сопоставление обобщенных математических моделей тепловых процессов, прот!
кающих в сверхпроводниках.указаны особенности безразмерного анализа их рабочих режимо]
обусловленные различным выбором характерного линейного размера. В частности, устаковда
но, что возможно искажение получаемых результатов.
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Inn.'&ifcsťinv Ss'Hl, Ir.v.'fuctlxt K
Stanní v^skusný fci.riv rsaUtriiílu

K. p.Kábla Kladno

, Ing.7: :.clav Lsm3s,CSc.

Znv£d?ní výroby ;I!iTi 3-ipr.tvodivj'ch vodičů v E.p.Koblo Kladno
iiB'nocyriíioK or iibTi 3iTv.;ríOc;j3)']OTc-sf> FSOYJCVJIOS IM THE IM3LO

3'J'íT.íARY: Aftfir a rev L s?; of the oosplfite technological production process of
i,!io i..o-3t íuvivnt ^ontericoraPy of sunnrconductox* on the basis of super-
Qor.fV.jetir;! aJlov K'o'Pi, ths ŕjnčiirr.ental results of a pbyuical-ce*d33-JI»-
/?icůl 3tuáy are suffiisurisad. The asi.i faTaiiíťrra of teveral types of
the siir^fconiluctova nrotVjoed in the ICatvlo Kladno in collaboration with
t!is 3ť.-.tn ííeai.'ôi-cli InSti^uto for íóut.erialo in Prague und evaaf.les cf
t!;i«ir> 113.Í a.'fi ftivor..

líavťžt-iv' teclinolo.-ric'íý ponlnj) výroby vychíi'.í a fyssikdDnS Ket£i3ur-<;ického a
téc!:nolo-"ÍĽk.'(ho vísskunai ust:ut«SA"noho vo 3VIÍ" Prahu v píeáchozícii létc-ch, z

ov?vovučí laboŕat.irr.í výroby fupMVoC.iv.yah vodiefl v povjnúnkťíoh vjaku"-.r.t;ho
ústavu j 3f< rjtuieiiC.-.T.i ./.u Bavádiní v^ro'iy tíchto vcíliífl ve víro'jaíí.
K.f.Kablo KlsdMo.

iTOiífts vj'roby "bTi vo3i2í zohrnuje 1) vfľobu tavr^ch elektrod na
inst-ilaviném nsíat-«->ji va .OTÍM' Pľ-ha, Z) vatuové tavení a přetaveni in^ot'l z
výsost cnô-nicky re/ativní s l i t iny ?!bTi50 na noví- iastŕilovuná pac i va CVÍ" rruha,
3) tviiřeiii in.fct*' ;-a rozn.ii* vimôfy? k apl&StSnl sLabilizuj/ox .äídí v Folôi Kladno
a 4)tvářůní Cu/iíh'ľi polotovurft r.i jcunsSiî  roĽSiíj*. ?recipit«sCnfm t«pe3njís-,

( atťutturu.

Xc[k,lK) *0
[A]

Obv.l Jednovláknový vodiS
1-tvpJy, Tll>f:.'io

Obr.1? 24 vlúlsnovy
3-ti 0,30 aim
2-Í 1,00 nn .



1

OplíiStSní HbTi Si5dí
:Ca7ibrac3 na O

Xařezf.ní přřřeaf
S.'.vuieni do čepu
Z«va?ení ait*3c
ProtlaSov.-íní
TnfSoní
FIZ
Гз.'.егЛ koneSné
Zl:r.»tovíir.í
Kalibrace 2хЗ|*5 wm
KcneSná 2íliánl(KŽ)
Хзо1всй

pracoviSaí С
vl.ifcr.ový
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0
0
0
0
0

i-i

1
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0
0
1
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24 vláknový 132

ß
0
1

1

1
1
1

1
1
1

SS

1
1

vlátttiOVý

1
1

1
1

• 1

г
1
1
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4C2 vláknový
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H

1
3
1
1
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1

1

1
1

V t«.ímlec- J.4OU uvedeny hlavní Of-araoa siup-inj- ää4)-zprascvin£ Ca/íJWi
polotovarň v z.-ivi3ionti ли typu finálního vodič«} operace за pro ůen>ý typ p
vAií-1, n3piov4ílí-5. ovodní operace vCetne $<3i»u~eiií бо 5ер*: зе dSlaJÍ ve SVJíí
Frahsj, pr-otJaiovár.í ce uSiaitočňuje v Kovohutích Čelákovice a sív^rečné operace

о "1 idiíů. DalSÍ operace Mícu předívča^ розчисп-!.
v.nvaä'ini v.;rob.v ;ib'?i ouprsvoílivích voiliSft v K.p.íCablo Kledno bude

; , кговб «áíilAdriího sortirj^ni-u ovoaoného v tabulce, i přibuzn« typy

Ka .Лг.1,2 a 3 joou uvedeny -/.Avialor.li trlliclcych prouůft I c na
kí jnčukui В voiličC. JcenovJ/ikaový vo-3i£ byl fconstruewän pro použit/ áo
.*Г»:':'.:'О'. vtrč-, 24 vlák.-iov^ pro 3]-ní:.tvotou-0:}i'.iíj a tcíiofíí*afy e 13Я vlíknoví pro
~,yr itrouy. !!a obv.4 j-s pi-ilft-a 402 viiicriOtfj'if voJiíeni ur£e»j^a pro береги tory e

2S00

гооо

4á K )

1500

/000

soo

1

_

1

lé

1 1 1

-

1 1 1

S 6 7 8
: *~B[TJ

Ohr.3 40? vTiHťiovj'

2 >r 3,5 r.x
0br.-4 Priřea 402 vláknovóho vodiče

ZV. 20x
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•Státní výzkumný úntav amteriálu. Frelia

Struktura, rezistivita a kritická teplota vysokoteplotních supravodičů YBagCu,,.,,,. »0~ x
(STRUCTURE, RESISTIVITY Л!Ш CRITICAL И З М И З Ш Щ Е OP HIGH-TEMPERATORE SUPERCOHTOCTOHS
У В а2 С иЗ(1+у) 07-х }

SUKMARY: V/o report the structural and resistive properties end ? c of the Mgh-tempereture
superconductors ^^в2Сиз(1+у)°7-х

 GB ö íunc"tion o ř tIle deviation from Cu stoichic-
metry, у • -0.033» 0, 0*033« 0.1. It io shorn, that the Cu deficiency deteri-
orates the properties more than the Cu excess«

V nedávné doba byly připraveny první vzorky raonofázových vysokoteplotních supravodi-
čů YBagCu-O^^ /1/ s kritickou teplotou 3?c větší пев 91 К. Strukturně jsou to trojité
vrstevnaté perovskity з nedostatkem kyslíku, supravodivá je nízkoteplotní ortorombická
modifikace, prostorová grupa Bimm /1, 2, 3, 4, 5, 6/. Tato ortoroabicfcá modifikace je
nejdokonalejší s uspořádanými vokancemi O, pro x -»-O, kdy má i nejvyšší 9?c a* 92 К a nej-
nižší rezistivitu v normálním stavu Qy^y j j = 1 eš 1>5 raficm (pro z = 0) /7/. Za supravo-
divé vlastnosti jsou v této sloučenině zodpovědné vazby sieai mědí a kyslíkem. Tyto prvky
vytvářejí roviny a řetězce Cu - 0, charakteristické pro tyto vysokoteplotní supravodi-
če /4, 5/.

V naší práci jsme si vytkli za cíl ukázat, jak může odchylka od stechiometrie Cu,
která by mohla vytvářet poruchy v rovinách a řetězcích Cu - O, zvláště při nedostatku Cu,
při němž polohy Cu mohou být obsazeny ostatními atomy, ovlivnit T c, J3 a strukturní para-
metry mřížky.

Příprava vaorku YBo 2Cu^ 1 + %0у_х (у • - 0,033; Oj 0,033; 0,1) reakcí prášku BaCO^,
Y 2O, a CuO v pevné fáai vychásela z práce /1/. Výchozí práškové meteriály byly důkladně
vysuSeny, namíchány tak, aby atomární poměr У : Ba : Cu byl 1 : 2 : 3(1+y)» Snes byla
mleta v kulovém mlýně a pak slisované tlakem 40 MPe do tablet, které byly nejprve kalci-
novány v proudícím kyslíku při teplotě 930°C po dobu 15 h« Takto připravený materiál byl
rozemlet, slisován tlakem 250 UVa do tablet o prümeru 16 mm a výšce cca 1,5 m a 3introván
v proudícím kyslíku při teplotě 95O°C po dobu 15 h a ponechán pomalu vychladnout v peci.
Se sesintrovaných tablet hustoty kolem 5 g/cm^ byly diamantovou pilou nařezány vsorky
ne měření.

Odporové moření kritické teploty a měření závislosti resistivity na teplotě pod
300 К Ъу1о provedeno stejnosměrnou čtyřbodovou metodou na vzorkách o příčném průřezu líc—
1еи о яап2. Kontakty byly přítlačné, v místech dotyku byly vzorky pokoveny olitinou InSe.
typická hodnota hustoty Mořicího proudu vsorkea byla 0,3 raA/mm,

Ketodika pruzkumu rentgenovou difrakcí byla následující. ílejprve byly na základě
údajů o struktuře sloučeniny YBßgCUjOy^ /1, 2/ dle programu liazy - Pulverix /в/ vypočte-
ny renteenoerafické hodnoty d(h k 1), 29, relativní intenzity, vypočtené intenzity pro
svolené záření Cu - K^ a Je - К я, а to jak pro tetragonálni fázi, tak i pro ortorombickou.
К přesnému kvantitativnímu vyhodnocení, tj. k určení množství tetrnconální fáae a stupně
rorabicity, definovanému jako SR - 2(b - a)/(a + b) byly vybrány čáry (0 0 6), (0 2 O),
(2 0 0), které byly registrovány zářením Cu - K* pomalým zásnomem 0,125°/min. Tyto čáry
byly zvoleny proto, že mezi (2 0 0) & (0 2 0) je ze všech čar aazisální úhlová diference.

Výsledky měření závislosti kritické teploty na odchylce od stechio&etrického sloucni
у jsou vyneseny na obr.1; na obrázku jsou vyznačeny teplota odpovídající 90S změně odporu
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při přechodu do supravodivého stavu,
střední kritická teplota »C(5OJÍ změ-
no) a teplota odpovídající 10JS změně,

e/3 délka úseček tedy odpovídá šířkám

b
 přechodu A S C . Ha obr.1 je rovněž zá-

vislost rezistlvit vzorků při pokojo-
vé teplote a při 100 K,

9 100 K' ** y*
Výsledky rentgenové difrakce

ukazují, že připravené vzorky jsou

monofázové Yted^liliyPl-x.
 s o r * ° ~

rombickou mřížkou, až na vzorek
s nejmcnšám obsahem Cu (y * - 0,033),
jehož malá část má strukturu tetrago-
nální s mřížkovým parametrem a « b =
3,844-1 »10 m a vzorek s největším
obsahem Cu (y » 0,1) 9 množstvím
tetregonální fáze s a » b *
3,8494«10~10 m o něco větším a navíc
se stopou další neurčené fáze.
Ha obr.2 je závislost mřížkových pa-

rametru ortorombické fáze a, b, c na odchylce od stechiometrie y a stupeň rorabicity SR té-
to fáze pro různá y.

Mezi naměřenými hodnotami předevaim vyniká nízká kritická teplota a velkou šířkou
přechodu u vzorku ae zmenšeným obsahem Cu. If tohoto vzorku s y « - 0,033 je rovnSž nejmen-
ší stupeň rombicity SR » 1,2%, tzn. že ortorombická struktura není dostatečné vyvinutá.
Tato fakta naznačují, že u tohoto vzorku jde o nedokonalou strukturu způsobenou nedostat-
kem atomů Cu v mřížce. Vzorek se stechiometrickým složením je charakterizován nejvyšší T

-0,05 0 0,05 0,1 T

Obr. 1

-0,05 0,05 0,1 7

Obr. 2

i úzkým přechodem a nejnižším
K

K
podobně jako vzorek a mensiin přebytkem^ 0 Q K ^ Q Q K

Cu y = 0,033, ale jiz s vyšší rezistivitou. Tyto dve vzorky se také vyznačují nejvyšším
SR a 1,Tfi. Ortorombická fáze ve vzorku s nejvyšší odchylkou y * 0,1 již má poněkud nišsí
T c se širším přechodem a SR s 1,5/J již zmenšený a vzorek má větší rezistivitu. Vcelku lze
říci, že zjištěné supravodivé vlastnosti i strukturní parametry jsou v korelaci a že zá-
porná odchylka od stechiometrie ovlivňuje supravodivé vlastnosti a strukturu mnohem ne-
přízni věji, než odpovídající odchylka kladná.

Při přípravě supravodivých materiálů Y-Ba-Cu-0 je nutno mít toto na zřeteli a snažit
se o jejich přípravu ve stechiometrickém poměru, a pokud je urSitá nejistota ve složení,
daná např. čistotou surovin, připravit je raději a mírným přebytkem Cu (do « 1 ? ) | než
s jejím nedostatkem.
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Vývoj supravodivých vodíSú NbCi s mikronovými vlákny
(DSVSLOPMEin OF aiCRON-?ILAUSKC miMIFIIAMKHTAHY HbTi SUEEROOSDUCTORS)

SIBEIASY: siní n characteristics for development of the technology micron -filament multifi-
lanientary superconductors are suarnarized. As example is presented first develo-
ped conductor with 7 128 Ntili l,un. diameter filaments in a Ctili + Cu matrix and
critical current density in NbTi J c (1 T) = 6,2 GÄ.m .

V poslední dob2 vzrůstá zájem o využiti supravodivosti v silnoproudé elektrotechnice
(supravodivé alternátory, turbogenerátory ap»). Ifaožňuje to současný vývoj kongwzitních
supravodivých voaičů, u kterých se podařilo výrazně sníSit ztráty při 50 Hz. Rozhodující
podíl tohoto vývoje spočívá v konstrukci vodičů: vlastni supravodič je ke snížení hyote-
réznich ztrát rozdčlen do mnoha vláken až" subnikronových průmSrů; matrice ze slitiny
Cuiíi s vysokou rezistivitou a maximální snížení kroku skrutu vodiče potlačuji ztráty
způsobené stínícími a vířivými proudy; podíly vysoce vodivé čisté mSdi, vestavené do
matrice v jemných vláknech, snižují rezistivitu vodiče v podélném saSru ,/l, 2/»

Při vývoji a následné výrobě supravodivých vodičů s těmito vlastnostmi vznikají sa-
mozřejmě Četná ryzikálně-aetalurgické a technologické problémy. Z nich hlavni význam ma-
jí Sistota, homogenita a vysoká tvařitelnost vSech materiálu, tvořících, kcmpozit vodiče.
NeménS důležité je nalezeni a přesné dodržení podmínek jednotlivých technologických ope-
raci. Zvláät důležité jsou teploty protlačování a ciezioperačního Sinání, nebol na povrchu
NbTi vláken se nohou reakcí s okolní matricí tvořit křehká fáze (XigCu nebo TÍNbCu), způ-
sobující při tažení nepravidelnosti vláken, vedoucí až k přetržení. S problémem optimál-
ního teplotního režimu souvisí úzce i vysoké kritické proudové hustoty konečných vodičů.

V tab.l. je schéma technologického postupu výroby mnohovláknových vodičů s HbTi vlá-
kny mikronových průmúrů. ?ři vypracování tohoto kompletního technologického postupu jame
využili naSich zkušeností a poznatků, získaných při výzkumu supravodivé slitiny HbTi5O
a technologii vyvinutých při vývoji mnohovláknových. Kb~Sn vodičů bronzovou metodou /3» 4/.

Celý technologický postup je rozdělen do několika skupin operaci, které tvoří celky
charakterisované určitým mezioperačním, resp. konečným produktem. Jako výchozí suroviny
byly použity elektronově tavený niob, jodidový titan, m3S kvality OIHC, z této mědi a
Mondova niklu natavená slitina CuKi2C.

K nalezení optlxélních hodnot kritických proudů vodičů konečného proaSru S <O,3 nu
byla zpracována studie konečného zpracování precipitačním Sináním. Jako ukázka zjištěných
závislostí při jednostupňovém Sinání je na obr.l. znázomSna závislost kritické proudové
hu3toty Js na žíhání při 375 °C po dobu 8 až 48 h s následnou deformací 52 až 86 5.

V tab.2. jsou uvedeny základní parametry prvého prototypu z vyvíjené řady mnohovlák-
nových vodičů. U dalších Členů této řady předpokládáme zvýšit počet NbTi vláken nad K> ,
snížit průměr vláken pod l*um a zvýšit plnäní -̂ j(yjii» TSmito parametry se tyto vodiče vy-
rovnají předním svStovým výroblcům v této oblasti (napr. fy Alathom Atlantique) a uaožni
zahájit výzkum silnoproudých aplikací supravodivosti při 50 HZ materiálem Ss» výroby»
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Tab.l. SchJca technologického postupu výroby KMi ayiohovláknových supravodivých vodičů

Skupina operací - výsledný produkt Jednotlivé operace
01 Výroba NbTi tyče

Tyčový polotovar NbTipO

05 Výroba tavné elektrody lisováním směsi Kb + Ti
10 Prvé tavení ingotu ve vakuové obloukové peci
15 Zpracování ingotu na tavnou elektrodu
20 Druhé tavení ingotu ve vakuové obloukové peci
25 Kování ingotu na ty5
30 Homogenizační žíhání a zakalení
35 Úprava na čistý povrch

02 Výroba jednovléknovOho
kompozitu CuNi/1 NbTi

Polotovar CuNi/1 HbTi

05 Nekování CuHi trubky ňa HbTi tyč
10 Rotační kování postupnými tíbSry
15 Kalibrace tažením na stolici na šestihran
20 Řezání na tyčky

03 Výroba kompozitního polotovaru
Cuřli/n NbTi (n = 102)

Polotovar CuKi/n HbTi l||l

05 Sestavení kompozitního cepu a vakuové zavaření
10 Protlačení při teplotě pod 500 °C
15 Tažení protlačku a kalibrace na šestihran
20 Řezání na tyčky

04 Výroba kompozitního polotovaru
Kbli (a £ 103 - 104)

Supravodivý vodič

05 Sestavení kompozitního čepu a vakuové;zavaření
10 Protlačení při teplotě pod 500 °C
15 Tažení na stolici a bubnovém drátotahu
20 Precipitační žíhání v ochranné atmosféře
25 Dokončovací tažení na jemném drátotahu
30 Skrutováni
35 Usnesení izolačního povlaku

Tab.2. Základní parametry mnohovléknového supravodivého vodiče

Supravodič - NbTi5O

Průměr vodiče D = 0,28 mm

Krok skrutu 1 = 2,5 ssn (10

Kritický proud Ic
Kritická proudoví hustota v

D)

HbTi

Matrice -

Počet HbTi
Plr-Sní AJJJ

Ic (IT) =

Jc (1 T) =

CutIi20 + OIHC Cu ( r . r . r . =

vláken a =

tfi = 0,18
46 A
6,2 GA.nT2

7 128 o prumSru

Ic (5 T) =
Jc (5 T) = 1,8

= ISO)

d = 1,2

ACu = 0

10,5 A
GA.ia-2

j i m

,32

GA/a'

4,0

3,0

2,0

1.0

0

B « 5 I

0 40 60 80 100 V/%/

OTjr.2. Příčný řez vodičem

Obr.l. Vliv konečného zpracování na Jc vodiče
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Zařízeni na dělení vsduohu - trendy ve vývoji a využití

(Alti SSWJÍÁIIOJI - 3Ki2ri»o Xtl DKVBL0HJĽH2 AiJD APPLICATIOH

£iUI3.Ľiľfí: Air is commonly used as a ran material for production of (X,, 1J2 and rare ga-

acs. V,'ide exploitation their physical and mechanical properties in the tecli-

nical practice- axoria unceiislnc pressure to improve the existing separation

technologic; uuil to scorch for iioiv onoa. 'i5ie state of art offers i'oiir oicni-

i'io; ;it techno '.ujjioij of air separation. Miroe of them hove found industrial

tipi.iocition.

In ;Í; •ocj.ien'j i.\'_-Sh tlio ilcvolorjuont of acioncc and encinocrinG> quantification

of êi:uireiaeata in many branches of national economy takes place v/hich are

Predominant i'or futher development of aii" oepaz-ation tocjinolo/jies. 'J3ie tasic

technical charaktci'istics of the individual technologies and their evaluation

for oonteiaportix-y and future uao are £3i)ocified.

Vodocko-technický pokrok mnoha odvetví jo jiíí po několik desetiletí nerozlučně

spjat s rozvojom o včdocko-techniekýin pokrokem kryogenní tectaiky a naopak. Jak se ta-

to cituace konkrétno obráží v oboru aařísení na delení vaduchu? Po prudkém rosvoji obo-

ru charakterizovaném kvantitativními požadavky na počet i jednotkové výkony zařízení,

přiSlo období pomiirné r;íagnace dotýkající oe pi-edeväíin investičního rosvoje energeticky

náročných zni'-iaeni, iao:íi která beaosporu patří i zařízení na do lení vaduchu. Současné

období je charakterizováno předeviiíw nárůstem kvalitativních požadavků na produkty dě-

lení vaduchu.

Pi'-i určitú stagnaci poiludavků na kyslík rostou požadavky na dusík a předevcÍEi argon,

liostou túu požadavky no ysácné plyny Kr, Ze a požadavky na stále vyääí čistoty vyrábě-

ných plynu. Zejména elektronický průmysl klade vysoké požadavky na obsah zbytkových

nečistot. Enormní nárůst požadavků ne arcon je v přímé souvislosti s roavojom nových

Ketaluarcickýcli pochodů v hutích. Jiné procesy, především biologické, vyžadují produkty

nénS či3ié fiviíak ekonoraicky dostupné.

Obdobným způsobem by bylo mošno charakterizovat kvalitativní poäadavky i dalších uživa-

telů technických plynů, předovaím a hlediska výroby kapalných plynů.

Síře využívaní fyzikálně-chemických vlastností produktů dělení vsduchu v technické

praxi odvisí od splnění kvalitativních nároků a na jejich ekonomické dostupnosti - tyto

požadavky ve svýcii dúoledcíc2i vyvíjí neustálý tlak na zdokonalování stávajících aepa-

račních technologií i hledání nových.

Dnešní stav techniky nabízí Styři základní technologie separace vzduchu, jejichž prů-

ayalovou aplikací budou uspokojovány potřeby technických plynů v nejbliaaím období.

n) kryogenní dělení vsduchu s více jak TOti letou tradicí průmyslové aplikace

b) adsorpční diílení vzduchu s více jak 15ti lotou tradicí průmyslové aplikace
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c) uoabránový proces, který so průmyslově aplikuje cca 5 let

ij choniclzý absorpční postup aíckání kyslíku se vzduchu ponocí colí alkalických kovu

•j.^ vysokých teplo i. Postup noní průmyslově využit.

.' uai.'jíin so saciu říuc na sák ladní •technická charakteristiky jednotlivých soparačních

...olod a jejich ocouuuí pro budoucí vyuäifcí.

Jolotií vzduchu !;r.7O,--oiiní get ódou

Kryorjcnní nebodá jo nejvíce ľosuíi'cuou průmyslovou metodou separace vzduchu ne jeho

:;1D:;I::/ založenou na principu rektifikaco za hlubokých - kryoconních teplot.

typicky kryo^-onní proces výroby plynného kyslíku a dusíku ae vzduchu je ilustrativně

uvuúon na obr. o. 1. Ľ.ai'ísoní so skládá

r komprese atmosferického vzduchu a jeho ochlaaoní v kontaktnír.i cliladiči

ĽO auiaĽcní na odstraňování o:-ci<lu uhlicil;(5ho a vodní pávy

s vlastního kryoconního saŕíssoní, kteró niú£oi;ie dále rozdělit na iSáati - hlavní vý-

i.wr.v iopla, roktirikace a výroby chladu

IľojnloSitojäí o invoctxSnc- nejnáročnější částí s celého procesu je kryosenní čdst,

ktorá ná provozní teplotu od +30 °0 tío -1S)O °C. Zaříaeaí proto nuaí být zhotoveno s

druhých konstrukčních materiálů, jako jsou barevné kovy a auotonitická ocel. Eroti

strútán chladu do okolí je nutno zařízení dobro aaisolovat n celý složitý technolo-

gický procea vybavit odpovídající mořicí a íádicí technikou. Zařízení obvykle vySadu-

jo trvalou přítomnost obsluhujícího personálu. ICryogennin separačníra postupem je no2-

i7Ó vyr;ibifí uo vsduclui kyslík, ducílc a jiné technicko plyny v Iiiro3tú!:i koncentračním

rozmezí čistot produktů Ľ to jak v plynném nebo kapalnéu stavu. K-es svou složitost,

dosahuje kryoconní ncúoda u nových Laříaoní vollcých výkonů velmi nízkých merných

spotřeb cnereio, letorou pro dané extrémní kvalitativní n kvantitativní pararaetry sa-

rízení aatír. nedosahuje Ladná jiná technologie.

Stav techniky v této oblnatl je dobře znám iíii-okó technické veřejnosti. SouJirno lze

uvést následující charakteristiku.

Kx-yogonní uetoda je uutíin jediný postup, kterým iso rosdclit vzduch na jeho aloäky v

praven slova smyslu. l'a :;ákladu nískú spotřeby cnereie, poskj'tuje ekonomickú iiřotlpok-

lady pro získání vo i:J:.'ch anoiiství II.,, ľa1, 0 v a vzácných plynú. U::io2ňuje sískat pro-

dukty vysoké čistoty, rrotoijc se způsob dolení provádí pomocí kapulné fáze, raá před

ootntnísii iiiotodoiai ni'-etuiost vady, ,'jn!:railc ca část nebo celá produkce !;i:í síaäcnL v ka-

paluéi.1 utavu. Je to pou'eup technicky náročný, který pro provoa a údržbu předpokládá

vysoce kvalifikovaný odborný personál.

Z pohledu současných požadavků i nároků nojbliäiix budoucnosti je vývoj fcryocen-

ních joduoiok swoz-cn přodoviiíu na

1. - zdokonalování technologického procesu s cílem

- zubespučení kvalitativních paraiieírů, produktů

- avýiiení bozpocnosxi provosu

Ilvýiiení bespeunoati ísrovozu šněruje k stálo siräímu uplatnění komplomího čiš-

toní vzduchu nu uololrulovýcíi sítech a to i pro velkokapacitní nízkotlaká naří-

zaní. Vývoj v tomto s-noru jo aamuřen na- zdokonalování aúsorboních systónů s cí-

lor.i snížení nároků na množství adsorpční náplně a přodoviiíia snížení energetic-

ké náročnosti na regeneraci

- snížení energetické náročnosti procesu pi'-.L výrobo plynných a především kapal-

ných produktů

lohoto cíle je v současnosti dosahováno předovaíra

- volbou chladicího cyklu celého provozního souboru včetně jeho optimalizace;
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- aplikací rotačních, strojů
- aniäováním energetické náročnosti, t. zv. "přípravy vzduchu"
- aplikací expansníeh turbin s dotlacovacími kompresory v optimálních technolo-
gických, zapojeních ' ..

- výrobou produktů dělení vzduchu o tlaku v distribuční aíti
- zpětným získáváním chladu ze zkapalněných plynů (Hg, Og, HJG) a to zejména za
účelem kompensace odběrových špiček při nerovnoměrném odběru produktů

2. - snížení investiční náročnosti a to především z hlediska zkrácení doby výstavby.
Celosvětový trend směřuje, k "modulovému" provedení zařízení.
Kryogenní část malých zařízení je dodávána v jednom modulu, u větších zařízení
je provedeno rozdělení na dva a více modulů - jako např. hlavní výměna tepla,
rektifikace a pod.
Klasická montáž na stavbě je prozatím dodržována u zařízení s aplikací regenerá-
torů pro hlavní výměnu tepla.

3. - zvýšení úrovně řízení technologického procesu a to přes dílčí aplikace mikropro-
cesorů až po komplexní řízení celé jednotky automatizovaným řídicím systémem.

Dělení vzduchu adaorpční metodou
Principem této metody je adsorpčně-desorpční proces, při kterém se cyklicky se opaku-
jící fáze lisí tlakem, případně směrem proudění. Při adsorpční fázi se vzduch vede
pře3 syntetická molekulová síta (tj. adsorbent), vyrobená z různých materiálů, Jcterá
mají tu vlastnost, že přednostně adsorbují různé složky vzduchu. Přednostně znamená
bud* pevněji se vázat, tj. na základě fázové rovnováhy, nebo rychleji se pohlcovat,
tj. na základě kinetiky procesu .

lypické procesní schema adsorpčního zařízení jak pro výrobu Og, tak pro výrobu
N 2 je na obr. č. 2. Obo zařízení

1 se vzájemně liší jednak v detailním propojení, jed-
n.alc v použitém sorbentu. Zařízení na výrobu 0 2 používají syntetických adsorbentů zeo-
litickéljo typu, zařízení na výrobu lig adsorbenty uhlíkatého typu.

Atmosferický vzduch z kompresoru nebo z rozvodu stlačeného vzduchu zbavený nečis-
tot a oleje je přiváděn do jednoho z adsorberů s molekulárními síty zeolitického typu.
Du3Ík je molekulovým sítem více adsorbován než kyslík, který se postupně shromažďuje
v hlavě adsorbéru a odtud odchází jako produkt do zásobníku kyslíku. Po dosažení dusí-
kového nasycení přepíná automatika na plnění dalšího adsorbéru a dusík je po vyrovnání
tlaku z prvního adsorbéru vyváděn ven. Po odtlakování se adsorpční vrstva ještě
"propláchne" vyrobeným kyslíkem. Tím 3e zabezpečí dokonalejší odstranění dusíku z
adsorbéru. Proces se cyklicky opakuje. Všechny jeho fáze jsou vzájemně vyladěny tak,
že vzniká nepřetržitý tok kyslíku ze zásobníku.

Stlačený vzduch proudí do jednoho z adsorbéru, který je naplněn uhlíkatým moleku-
lovým sítem, na kterém se více adsorbuje kyslík. Duaík se postupně shromažauje v hlavě
adsorbéru, odkud se odpouští v množství odpovídajícím požadované čistotě do vyrovnáva-
cí nádoby (zásobníku).
Jakmile vyráběný dusík dosáhne maz. povolené koncentrace Og, proces je přerušen a na-
adsorbovaný plyn, obohacený kyslíkem, je desorbován snížením tlaku ve vrstvě adsorbé-
ru. Zregenerovaný adsorbent se znovu použije pro výrobu dusíku* Adsorbce se děje
střídavě ve stejných časových intervalech. To znamená, žo kontinuelní odběr dusíku
lze uskutečnit již dvěma adsorbéry, z nichž jeden je. v adsorpční fázi a druhý v rege-
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nerační. Plynulý proud'vyráběného dusíku lze zajiatit vhodnou velikostí vyrovnávací

nádoby - zásobníku.

Koncep_ce_za3?ízen:Ĺ

Popisovaná 'zařízení tvoří ucelené jednotily, které 3e 3kládají se dvou nebo více

adsorbérů s náplní syntetických aeolitů nebo uhlíkatých molekulových sít. Jsou vybave-

ny neabytnou měřicí a řídicí technikou, která zujišíuje automatický besobslužný chod,

včetně startu a odstavení z provoau. Zařízení jsou venkovního provedení, dodávaná vcel-

'fu nebo ve smontovaných dílech. líontúž zařízení lao provc3t bohem několika dní.

Výrobci nabízejí zařízení větainou o těchto parametrech:

Zařízení na výrobu kyslíku:

Množství 0 2: 1 - 1000 H n A "
1 0^, nejčantoji 1 - 150 lírach"1

Čistota 0 2: 80 - 35 % 0 2, nejčastěji 90 Jí 0 2

Zařízení na výrobu dusíku:

Množství: 1 - 2000 Nra^h"1

Čistota: 95 - 99,9 % ií2

Ekonomické parametry u těchto zařízení silne sávisí na požadovanú čistotě produktů.

l.;5rné spotřeby vzduchu nebo energie

na jednotku vyráběného množství 0 2 resp. Ho so značne liäí podle typu zařízení, výrob-

ce a požadované čistoty. Pro výrobu kyslíku se měrná, spotřeba vzduchu pohybuje v roz-

mezí 10 - 25 Hm /ílm 0̂ ,, merná spotřeba energie od 0,6 do 2,5 kifli/lTm̂  02» Pro výrobu

dusíku udávají výrobci měrnou spotřebu vzduchu od 2,5 do 10 íTnr/íter H 2 měrnou spotře-

bu energie 0,2 - 0,7 Mi/línr lí2 podle výatupuích parametrů produkovaného B 2.

PSA jednotky jsou v porovnání s nízkoteplotními schopné konkurence v oblasti menších

jednotek, které vyrábějí jediný produkt a to bučí 0 2 nebo du3Ík o čistotách dříve uve-

dených. Dává se mu proto přednost všude tam, kde se klade důraz na snadnou obsluhu a

nízké investiční náklady při respektování omezení dříve uvedených z hlediska kvality

produktů a měrné energetické spotřeby. S hlediaka budoucího vývoje PSA - íaetody pro

dělení vzduchu můžeme z dneaního pohledu učinit následující prognózy: dojde k zdokona-

lení využití cyklického procesu, který povede ke snížení stávající úrovně provozních a

investičních nákladů. To povede k upevnění pozice v současné oblasti použití a její

případné rozšíření na úkor distribuce kapalných produktů v případech, kdy snížená kva-

lita plynů danému účelu bude vyhovovat. Je možno vriak konstatovat, 2e při použití stá-

vajících typů adsorbentů zásadní změny v této technologii nojaou pravděpodobné. Nemůže

se též vyloučit, že membránová technika bude výhodněj2í v oblosti malých jednotek K 2.

Membránový proces separace vzduchu

Membránový proces je založen na difúzni rychlosti molekul jednotlivých plynů,

které závisí na teplotě, parciálním i celkovém tlaku a zejména na použitém prostředí

- membráně. Proces je většinou uspořádán tak, že směs plynu s vyšším tlakem proudí

úzkým kanálem podél membrány. Rychlejší molekuly snadněji pronikají stěnou membrány do

prostoru s nižším tlakem a tím se první proud o tuto složku ochuzuje a druhý o nižším

tlaku obohacuje. Proces je kontinuelní. Membrány bývají růaných tvarů, např. tenké tru-

bičky uspořádané do hustého svazku nebo perforovanú stony.

Pogis funkce_zařízení_na_v^robu__dusíku nebo obohaceného vzduchu

Atmosferický vzduch z rozvodu nebo kompresoru ochlazený na požadovanou teplotu

vstupuje do jednotlivých modulů vyplněných membránami. V modulu je vzduch rovnoměrně
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rozdělován na jednotlivé membrány. "Kychlé" plyny jako kyslík, dioxid uhličitý a vodní
pára rychleji pronikají 3těnou membrány a vystupují ze systému spolu s pomalejšími mo-
lekulami dusíku, (které rovněž membránou prošly) bud* jako produkt - obohacený vzduch
v případě jeho potřeby nebo jako odpadní plyn. Dusík proniká pomaleji, takže jeho znač-
ná část neprochází a proudí podél membrány a vystupuje z modulu bučí jako produkt nebo
jako odpadní plyn.

Zařízení 30 3loženo z jednotlivých modulů. Dodává ae ve smontovaném stavu jako
plně automatické, nevyžadující obsluhu.
Výrobci nabízejí zařízení většinou o těchto parametrech:
Zařízení na výrobu obohaceného vzduchu: Zařízení na výrobu dusíku:

llnožatvís 3.2 - 300 HiP/h Množství: 8 - 600 TStar/h
Čistota: 3;? - 37 % 0 2 Čistota: 92 - 99 J5 lí2

Tlak: 0,101 liPa Tlak: 0,4 - 0,8 KPa

Ekonomické parametry těchto zařízení silně záviaí na čistotě produktů a provoz-
ních podmínkách procesu. Měrné spotřeby energie udávají výrobci v rozmezí 0,6 - 0,17
kV/h/Hm-3 obohaceného vzduchu. Hernou spotřebu vzduchu 3 - 5 Ha vzduchu na Mar dusíku
o'čistoto 95 li.
Budoucnost membránové metody se dá> vzhledem na její krátký vývoj, těžko posoudit.
Určitě se dá vaak zlepšit a očekává se, še se bude nadále rozšiřovat v oblasti menších
H 2 jednotek. Vzhledem na podobnost difuzního chování H 2, Ar a 0 2 nedá se očekávat,
takový pokrok vo vývoji, který by dělicí účinnost membrán výrezně zlepšil.
Výraznější aplikace membránových procesů lze očekávat v inertizačních procesech (na př.
při skladování zemědělských produktu a pod.).

Separace vzduchu chemickým postupem

Jde o nejnovější způsob získávání kyslíku zo vzduchu. Kyslík obsažený ve vzduchu
se v prvním tupni sa tlaku a. vysoké teplotě chemicky váže na taveninu solí alkalických
kovů a ve druhem stupni při dalším zvýšení teploty a pokloau tlaku oe opět uvolni a
získává se čistý kyslík. V současné době postup není zcela odzkoušený především z hle-
diska použití materiálů a specifických okrajových podmínek jako je dostupnost levného
odpadního tepla. Proto nedošlo k průmyslovým aplikacím, i když jeho perspektivní použi-
tí je velmi slibné. ?o ukončení vývoje a osvojení technologie na poloprovozních jednot-
kách lze očekávat realizaci v průmyslových aplikacích umožňujících využití odpadního
tepla (hutě, plynárny atd.). V prognózách očekávaná Úspora je až 40 % z energie odpo-
vídající současné kryogenní jednotce. Pro nejbližší sledované období se však neočekává
větší průmyslové nasazení.

Závěr
Je mošno konstatovat, že i přes dílčí přednosti nckryogenníeh způsobů dělení

vzduchu zůstává a zůstane kryogenní způsob dělení vzduchu rozhodujícím při získávání
produktů dělení vzduchu pro průmyslové aplikace. Tento způsob je a bude dále zdokona-
lován na základě dnes známých záměrů při průběžném využívání nejnovějších poznatků a •
technického pokroku v souvisejících oborech a cílem plně uspokojit náročné požadavky
na produkty při minimální energetické náročnosti.
Minimalizace energetické náročnosti při současném uspokojení potřeb uživatele bude vy-
žadovat více než dosud úzkou součinnost projektantů jak vlastních kryogenních zařízení
tak sféry užití.
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Obr. 1 KryoRenní způsob - zjednodušené procesní schema výroby plynných 0 p a Wp
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Václav Chrz, Ing. CSc.

Ferox n. p., Děčín, ČSSR

Programový systém pro projektování procesu nízkoteplotního dělení vzduchu

{A PROGRAM SYSTEM POR PHOIECIIHG 1HS PROCESS OP LOV/ TEMPERATURE AIR SEPARATION)

SUMMARY: A higher program system for the use in projecting of air separation plants has

been completed. It enables the calculation of the mass and heat balance and,

as an integrated part of the system and without any external data handling,

the desing calculations of individual apparatuses and other parts. (Pig.1).

The semigraphical flow-sheet is printed in the same time (Pig.2). The full

process design is made in the 2 - 3 hours of the continues computer time

(See the hardware-software specification). All data sets are then stored

.for the possibility of next optimisation of individual apparatuses.

Dělení vzduchu rektifikací 2a nízkých teplot je proces, pracující s úzce vymeze-

ným počtem látek a s poměrně malým počtem opakovaně se vyskytujících základních apa-

rátů. Procesní schemata a typy zařízení však vykazují značnou variabilitu co do veli-

kosti a zapojení. Tyto okolnosti přispěly k tomu, že algoritmizace návrhových výpočtů

a jejich spracovaní na počítači dosáhlo vysokého stupně. Dnes existují návrhové pro-

gramy pro všechny základní typy aparátů i pro bilance zařízení jako celku. {1, 2, 3) •

Tím jo výrazně snížena pracnost návrhových výpočtů a otevřen prostor pro rozsáhlé

optimalizace aparátů i zapojení.

V této situaci se jako nejnáročnější činnost při návrhu zařízeni jeví koordina-

ce mezi jednotlivými programy, přenos dat a celková strategie návrhu. Z toho důvodu

byl v n.p. Perox vytvořen vyšší programový systém, spojující bilanční výpočet s návrho-

vými výpočty aparátů a dalších částí zařízení.

Základem vyššího systému je bilanční program (1), který po skončení výpočtu bi-

lance, to jest po výpočtu matice parametrů všech proudů, vytvoří datové soubory pro

výpočty jednotlivých aparátů a dalších částí zařízení a zabezpečí automatické spouště-

ní jednotlivýcí programů, jejichž výsledkem jsou funkční rozměry a orientační hmotnos-

ti, tedy výchoisí projektové podklady celého nízkoteplotního bloku. Organizace systému

je znázorněna na obr. 1.

Součinnost řídicího modulu s aparátovými programy je zajištěna tak, že řídicí

modul vytváří ke každému uzlu datový soubor z parametrů koincidujících proudů a z dal-

ších standardizovaných dat, která má k dispozici, v uspořádání podle typu uzlu. Da-

tové soubory ukládá za sebou do souhrnného datového souboru na disku a současně vytvá-

ří řídicí soubor pro volání aparátových programů. Po vytvoření souhrnného datového

souboru se aktivuje řídicí soubor a proběhnou všechny aparátové programy. V některých

případech může i aparátový program vytvářet další datový soubor pro výpočet dílčích

částí a zabezpečit spuštění dílčího výpočtu. Tak je tomu například u programu pro re-

. ktifikační kolonu, ktorý po stanovení počtu rektifikačních pater provede spuštění, pro-
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gramu pro návrh rozměra a výpočet hydrodynamiky pater.

Kromě popsaných funkcí může systém provést vytištění Tíilančního schématu a dat

topologie, potřebných pro bilanci, v semigrafické formě (obr. 2 ) .

činnost operátora je omezena pouze na organizační zásahy, jako je volba vstup-

ních a výstupních periferii, případně ovlivnění rozsahu výsledků.

Popsaný systém umožňuje provedení všech hlavních výpočtů technologického pro-

jektu od bilance a2 po hlavní rozmary a hmotnosti technologicky funkčních částí i

pro středně složité zařízení v průběhu 3 - 4 hodin nepřetržitého výpočtového času.

Jedná se ovšem pouze o první, neoptimalizovunou verzi návrhu, která je však dosta-

tečně použitelná pro nabídky a úvodní projekty o pro účely střednědobého plánování

výroby.

Optimalizační řešení se rozpadá na dva problémové okruhy, které se vzájemně

ovlivňují. Jeden je optimalizace uspořádání schématu zařízení výběrem různých va-

riant, například zapojení výměníků tepla a jiných aparátu nebo volbou parametrů

meziproduktů ve vnitřních proudech schématu. Tato optimalizace je využitím vyššího

programového systému značně objektivizovaná, neboí umožňuje každou jednotlivou va-

riantu snadno dovést aš do konkrétních a úplných ekonomicky zhodnotitelných dat ne-

jen pro provozní, ale i pro investiční náklady.

Druhý problémový okruh představuje nezávislá optimalizace jednotlivých aparátů

'z hlediska konstrukčního řešení, která však působí zpětnou vazbou na technologické

schema a vede často k potřebě nového výpočtu celého systému s jinými parametry nebo

i v jiném zapojení. Pro provedení těchto dílcích výpočtů zůstávají na disku zacho-

vány datové soubory, vytvořené vyšším systémem, které je možno modifikovat a vytvá-

řet- jejich další alternativní verze.

Programový sy3tém je předmětem trvalého vývoje tak, jak se vyvíjí celá teorie

oboru a nak se postupně zvládá její počítačová algoritmizace.

HARDWAR3: Minicomputer 16-bit Í.DT 4500, 160 kwordo; Di3k units 8 x 2,5 MB,

4 x 1 ,25 KB

SOFTWARE: DOS IV} FORTRAN IV; HSME9 (fluid properties)

PROGRAM : CBII6 (SÍEÔ approx. 260 kB)
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'Ĺa/ Schema propojení proudů a ualů
Volené parametry proudů a ualů

SUBROUTINE
LÍSKOVÍCH
VLAS2IÍ0S2Í

BILANClIÍ
iviODEL1/

3

7
LJftKOV.Í A ENERGETICKÁ* BILANCE

ZÄSOBHÍK TYrOVi'CH
ROZližROVÍCK ĽA'i

-RSAD-

r_
NJÍVRIIOVÉ PROGRAMY UZl8
1.Vymění% tepla
2.Regenerátor
3.Rektifikačnx kolona
4. Vařák - kondenzátor
5. Ad3 0rbéi-
6. Odlučovač
7.Regulační ventil
8.Hydraulika potrubí

I
/ tfplné parametry proudů /

ŘÍDICÍ MODUL

y Datové soubory

soubor/—s>-/

^Rozměry, hmotnosti/

Obr. 1. CPig. 10

Schema funkčního uspořádání programového systému pro projektování procesu dělení

vzduchu

EXPLANATION to the F.ig. 1.

A - Mass and energy balance H - Design programs for
nodesB - Fluid properties

subroutines

C - Balance models of nodes
D - ?low-sheat drawing
E - Control modul
í1 - Stack of typical design

data

G - Disc storage unit

1.Heat exchanger
2.Regenerator
3.Rectifying column
4oCondenaer-reboiler
5.Adsorber (simply
nodel)

6.Separátor (s.m.)
7.Control valve (s.m-)
8.Pipeline hydraulics

a - Flow she t - inter-
conection of streams
and nodes, given pa-
rameters

b - Complete stream pa-
rameters

c - Data sets

d - Control set

e - Dimensions, weights
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ZfftlZEMI Nfl DELENÍ VZDUCHU . . . XXXXXK .

PROUOV VSTUPUJÍCÍ:

PROUDV WSTUPUJICI:

PROPOJENI

52,
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Obr. 2
Část semigra-
fického sché-
matu zařízení
na děleni vzdu-
chu (celkem
43 uzlů)

Pig. 2
A part of a
senigraphical
flow-sheet of
an air separa-
tion plant
consisting of
43 nodes*
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Vina LudSk, Ing, CSc, VÓPCHT Hradec Králové, Besolova 956

Význam deflegmátorů pro fcryogennl techniku

( IMPORTANCE OF DBFKLEGM/.T0R3 TO CRYOGEMIC GAS SEPAHATJOK )

SUffi'ARX : Dephlegsintors are heat exchangers where condense t c flows downward,

counter-current to gas. The reflux becomes enriched with the less vo-

latile components. She process of dephlcgnstion, possible realizction

end reduction of energy consumption at gas separation are discussed.

Deflecnátor je kondenzátor upravený tak, Se kondenzát stéká proti toku plynu
proudícího vzhůru. Přitom docnázf k výmřně tepla a hmoty mezi stoupajícím plynem
o stékajícím kondenzátem. Tento proces nazývaný deflegmace nebo protiproudá kon-
denzace je zndzornčn na obr. 1.

K ochlezování proudu plynu ág dochází nepřímo
prostřednictvím kapaliny m, stékající po ochlazo-
vané stSn*-. Kapalina se tedy jednek ohřívá plynem,
jednak se ochlazuje stonou, evšuk výsledný efekt
je 3toupání teploty kapaliny směrem dolů.
Při ochlazování plynu dochází ke kondenzaci části
plynu A i j a při ohřívání kapaliny dochází k odpa-
řování části kapaliny A m^. Meai stoupejícím plynem
c stékající kapalinou tedy dochází kroač výnčny
tepla též, k výměně hmoty. VýaĚnu hsioty si Ise před-
stavit tak, že kondenzát A m

G
 je v rovnováze se zby-

Obr.l Element deflegmátoru lým plynem ňg-Aig, přičemž obsahuje vStSi podíl

výše vroucí složky než je v plynu ňg. Odpar A m,

je v rovnováze se zbylou kapalinou wi^-ám^, přičemž obsahuje vCtál podíl níževroucí
složky než je v kapalině ů, . Pro výpočet deflegnsce lze též zjednoduŽenĚ předpoklá-
dat, žeůh odpovídá teoretickému patru o že plyn Ě Q + A m, - A ĚQ je v rovnováze
s kapalinou á. +4rä„ - A i. . Pochody probíhající při deflegEDci jsou tedy složité,
znesnadňují dimenzování deflegmátoru a jejich aplikace se čacto obtíSnč prosazuje.

Deflegmátor použil poprvé CLAUDS v jednom z prvních zařízeni na dělení vzduchu.
V pozdSjálch zařízeních na dělení vzduchu se deflegmátory používaly výjimečně, zato

i'v jiných zařízeních na dčlení plynů se používají čačtěji a v poslední dobS umožňují
podstatné snížení spotřeby energie při vhodném nasazení.

Místo deflegmoce v kryogenním ďSlení plynfl

Kdy je použití deflegmace při kryogenním dělení plynů výhodné je zřejmé
z následujícího rozboru. Na obr. 2 jsou znázorněny různé pochody dčlení plynové
směsi o obsahu y A níževroucí složky v diagramu x-y dvousložkové směsi z pořátečnl-
ho stavu no rosném bodu.

Při souproudé kondenzaci je v ideálním stavu kondenzát vždy v rovnováze se zby-

lým plynem. Ke konci ochlazení je v rovnováze plyn o obsahu níževroucí složky yg

s kapalinou o obsahu x S K této složky.

Při rektifikaci s totálním kondenzátorem dochází na jednotlivých patrech k vý-
měně hmoty. Obsah níževroucí složky v kapalině * K no výstupu ze spodku kolony zá-
visí na zpětném toku kapaliny z kondensátoru, což je znázorněnou pracovní přímkou
v diagramu na obr. 2.
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Ze určitých podmínek lze při pro-

tiproude Kondenzaci dospět ke stejnému

složení kapaliny x R jeko při rektirika-

ci. Precovní přímka je ováem nahrazena

pracovní křivkou, protože zpětný tok

kepaliny je prorařnlivý. Na vrchu fle-

flegaiíStoro je zpětný tok vždy nulový.

Při separeci uhlovodíků ze zemního ply-

nu přechází do maxima £ na spodku de-

ílegntótoru se opčt snižuje. Tento prů-

běh zpětného toku je způsoben velkými

rozdíly kondenzačních tepel jednotli-

vých složek zemního plynu. Zatímco

např. kondenzační teplo n-butonu při

270 K je 22 739 kJ/kmol, pro etan je

jen 9 420 fcJ/kinol e rozpouStřcí teplo

metanu, který je jiz v nedkritické

oblasti, je jeätč jcenäí. Pro kondenza-

ci vyňňích uhlovodíků ve spodku defleg-

můtoi-ii by tisdy bylo třeba odpařit více

ne2 dvojnásobek lehčích uhlovodíků, po-

kud by nebyl zejiatřn odběr tepla. Od-

běrem tepla dojde ke zcírnění poklesu

zpítného toku.

Z uvedenč-ho je ařejmé, že deflegme-

ce vyžaduje raenSÍ odvod teplo ne?, parci-

ální kondenaece, protože množství kon-

denzátu jo menší. Kcnčenzót totiž obsa-

huje ménE n£2evroucí složky podobní jeto

u rektifikace. Proti rektifikaci ná vSek

výhodu v toci, že teplo odebírá v äirokám

rozsnhu teplot, které leží výS r.e2 je

teplota v totálním kondenzátoru rektifi-

kace, což ja z termodynamického hlediska

výhodné. Odvod teple v äiršía rozsahu

teplot se dosahuje nepř. postupným odpa-

rovanie kondenzátu protiproude kondenza-

ce. Vytváření zpětného toku při deíleg-

r.oci ováen: omezuje použití čteílegsace jen

na děleni složek se vzdálenými body varu,

popř. na velmi hrubé dělení složek s bliž-

šími body varu.

Výpočet deflegaoce a dimenzování ďeflegmétorů

Zjednodušený výpočet deflegnince je založen r.a předpokladu, že kondenzát je v rov-

nováze se vstupujícím plynem s vstupující plyn je na rosném bodu. Výpočet deflegnece,

který lépe vystihuje skutečnost, vychází z výpočtu rektiíikoční kolony s odhadnutým

počtem teoretických pater a s předen odhadnutými teplotami na patrech. Deflegisítor,

Obr. 2 Diagram <1VOUĽ1OS1:OVÓ s:a5si

SEPARACE PHOPAH - BUTANU

ZE ZEMWÍHO PLYNU s e s o u p r o u a o u s defleg-

konrler.zací ndtoresi

VIÍE6K BUJ.f.liU

TLAK PO EXPANSI
OCHUZEKÉHO Z.V.

OBSAH BUTANU
v 0 , - 0 . FRAKCI

SPOTfeBA BNSRGIE
NA REÍC0.1ÍPHSSI
OCHUZENÉHO Z . P .

97 *

2 líPa

20 mol %

2562 V:;V

97,4 %

2,6 KPa

42 mol %

1961 k'.V

Tab. 1
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jehož rozměry byly stanoveny jen z výměny tepla se porovná s počtem odhadnutých

teoretických pater a prenos tepla dosažený no jednotlivých teoretických patrech

se porovná s předpokládaným přenosem teple. Podrobněji o výpočtu protiproude kon-

denzace bylo referováno již na Kryogenice *84 A / .

Konstrukční provedeni deflegmátoru

Déflegnátory jsou svláší upravené výměníky tepla. U příuotrubných výměníků

tepla může být protiproudá kondenzace bu3 v trubkách s mezitrubkovým prostorem

upraveným pro postupné odpařování kondenzátu, jak jej realizoval CLAUDE / 2 / pro

dSloní vzduchu, nebo v mezitrubkovém prostoru s přepážkami ve tvaru rektifikeč-

ních peter. Toto provedení bylo v provozu nopř. v aařízení ne dělení koksáren-

ského plynu a sice na kondenzaci etylenové frakce z tohoto plynu. Jako vinutý vý-

měník tepla s protiproudou kondenzací v mezitrubkovém prostoru byl' deflegmáíor pro-

veden rovněž pro kondenzaci etylénu z koksárenského plynu /3/, přiCemž trubkové pros-

tory jsou tři a v jednom z nich se odpařuje kondenzát.

Pro zlepSení výitěny hmoty při protiproude kondenzaci by bylo možné využít vinu-

tého výměníku tepla a Sebrovnnými trubkami a s vložkeiai mezi trubkemi /4/. Tskto pro-

vedený deflegmátor se tl.Zí v mezi trubkovém prostoru náplňové koloně. Obzvlááí výhod-

né pro derlegtaoci jsou deflkožebrové výměníky teplo, protože nnjí velkou a členitou

výmSnnou plochu, umožňující dobrou výměnu teplo a hmoty mezi plynen a stékajícím

kondenzátem. Při chlazení deflegmétoru odpařováním kondenzátu je třeba zajistit rov-

noměrné rozdělení plynné a kapelné fáze vzniklé skrčením tohoto kondenzátu do jednot-

livých kanálů ÍI v samotných kanálech deskožebrového výmfníku tepla, což je velmi ob-

tížné.

Příklady použití deflegmátorů

Ve VÚFCHT byly navrženy a realizovány deflegmátory v zařízeních na dělení koksá-

renského plynu a sice především pro kondenzaci etylenové frakce. U prvních zařízení

byly tyto deflegmátory provedeny jako výměníky teplo s přepážkami, později (via nopř.

/3/) jflko vinutá výměníky tepla. V obou případech splnily tyto deflegmátory očekává-

ní a v provozu se plní osvčdCily.

Zotímco použití deflcgxátoru v zařízeních na dělení koksárenského plynu nevzbuso-

valo žádné pochybnosti, v jiných případech se deflegmátory velmi obtíanč prosazují.

Výsnem použití čeflegmátoru je zřejmý z následujícího příkladu separace propan

-butonu ze zemního plynu /6/. Investor požadoval mimořádně vysoký výtěžek butanu ze

zemního plynu o složeni v obj. % 3,18 K 2, 85,88 CH 4, 5,72 C2Hg, 3,06 C,Hg ,

1,49 C +H 1 0, 0,73 C 5 + { po odstranění C0 2 o HgS) o výkonu 2 900 kcol/h zeaního plynu.

Souproudá kor.denzace by vyžadovalo ochlazení plynu za tlaku 5,4 MPa nejméně na -S8 °C,

přičemž by do kondenzátu přižlo více než polovina iaet&nu, který by bylo třeba opCt

a kondenzátu odstreňovtit. Souproudá kondenzace je tedy pro tento případ zcela

nevhodné.

Ve VÚFCHT byl zpracován návrh r.o separaci propen-butanové frakce za použití

del'legraátoru. Zjednorlui^ené schema tohoto zařízení je no obr. 3. Zeení plyn o tlaku

;-..43 MPa se ochladí nejprve no +2 °C a dále v deflegciátoru na -53 °C. Propan-butanová

ťrokco cc odvádí se spodku defleeDiŕitoru. Propen-butonovr frukce oe uprnvuje V? ?Vláě+-

ním zařízení na komerční propen-butan. Potřebný chlad co získává expanzí ochuzeného

zemního plynu na 2,5 MPo o -62 °C. Expanzní turbina je brsciíne kompresorem ochuzené-

ho plynu. Ochuzený plyn r,e dále stlnCuje spolu s odplyneta z úpravy propsn-butanové

frakce ns 5,65 MPe.
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OCHUZEMY

PLYN

O b r . 3 SEPARACE PROPAH-BUTANU ZE ZEMNÍHO PLYNU S DEFLEGMiíTOREM

ZEMNI

PLYN
OCHUZENY

ZEMNl' PLYN

Obr. 4 SEPARACE PROPAN-BUTANU ZE ZEMNÍHO PLYNU SE SOUPHOUDOU KONDENZACÍ

K realizaci zařízení s deflegmátorem však nedoSlo, přestože bylo obsaženo v na-

bídce a nebíčka byla přijata. Zařízení bylo realizováno v provedení podle obr. 4,

přestože má podstatní horší technickoekonomické ukazatele než seřízení s deflegmá-

torem, jak je to zřejmé z tab. 1. Důvodem pro toto rozhodnutí bylo, 2e zařízení

podle obr. 4 obsahuje běžné aparáty, kdežto deflegnátor se za běžný aparát nepove-

Sovsl. Zařízení podle obr. 4 pracuje se souproudou kondenzecí nejprve ne -10,7 C

•o potom na -45 °C. Zbytek butanu se ze zemního plynu získává expanzí ochuzeného ply-
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nu v expanzní turbině do dvoufázové oblasti. Odloučená kapalina se přečerpává

s příslušným ohřevem do odlučovače -10,7 "c, kde vypírá plyn pred hlavní kon-

denzací. Realizované zařízení se souproudou kondenzací e s přečerpáváním kondenzá-

tu aá te.-iy nejen hcräí technickoekonomieké ukazatele, ole je i provozně néro2-

nisj&í.

Joko další příklad použití deflegmátoru lze uvést seperoci přebyteíného du-

síku a dusíkovodíSová sniSsi pro syntaxu amoniaku /7/. Použitím deflegmátoru, ochle-

7.ováným seěkrceným kondenzátem e dusíkovodíkovou snísí, se tauSe snížit spotřeba

energie na kompresi, vzduchu pro parciální oxidaci Betami o 18 %. Výtčžek vodíku

su zvýší c 96 % nfc 98,4 95.

Použití čeflegEflce jsko prvního kroku při dSlení pyrolyznlch plynů v etyleno-

Vi' jednotce 70 CCO t/rok přináSí pro chlazení výchozího plynu o kondenzátoru de-

metnniEsční kolony snížení příkonu z 3 321 k'// ne 1561 kW. Dále se zv^ěí výtfižek

etylénu z 96 % na 98 % /5/.

Z uvedených příkladů je zřejmé, 2e použití deflegmétorů při kryogenním dSle-

ní plynových ciafsí niů2e přinést značné energetické úspory, aniž by se technologie

dělení komplikovalo a oniS by se zvřtšoval rozeah znŕízení. Je vSak třeba překo-

nat obtíže £ dimenzováním deflegmátorů a mít k disposici přijatelné reference.

Miir.ořdčr.ou poaornost by bylo třeba vínovat defleBraátorům v provedení deskožebro-

vých výměníků tepla.
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Nízkotlaké zařízení na výrobu kapalného dusíku a kyslíku

(LO'.V PEESSUitE PlAira i'O;. LIQUID iilTROliJill AUD LIQUID OXY/GStl PROBUCÍÍIOH)

: A low pressure tiir separation plant for consumers of small quantities! of

oxygen and prcssurenitrocon has teen designed. It serves for production of

preferably liquid products. She plant using a screw-compressor 1 MPa and an

expansion tu'rbine with booster compressor produces max. 6 t/d nitrogen, K I .

1,8 t/d oxygen and nax. 4,3 t/d liquid products. Flaw-r&tes may be changed

in a wide ri-.r̂ s at full utilization of corapressor-air.

Koncepce procesu

V závodech, kde je nerovricmčrná spotřeba dusíku v množstvích kolem 100 až 200

Km /h s možností větších Špiček odběru, Jo účelné vyrábět dusík b«S zcela nebo z větší

části v kapalněni stavu a odpařovat jej do sítě v obdobích špičkové spotřeby. Plynný

dusík je účelné vyrábět při tlaku roavocliié sítě, aby odpadla nutnost komprese. Pokud

se jednu o větší závod, pak je vždy nutno počítat s určitou spotřebou kyslíku, nejěas-

těji pro svařování. Příkladem jsou výrobní závody elektroniky nebo jaderné elektrárny.

Ha zařízení jsou kladeny požadavky spolehlivosti, dlouhé dobý nepřetržitého chodu a co

nejnižších nárakii na oblstihu.

Uvedeným požadavkům vychází vstříc zařízení SK 200, které je určeno k současné

výrobě tlakcvého dusíku, kapalného dusíku a kapalného kyslíku. Je založeno na princi-

pu nízkotlakého inieci-jvaiiério vzduchového chladicího cyklu, který umožňuje efektivní

využití šroubového kompi-oooru v širším rozmezí výroby produktů.

Principiální schema zařízení je znázorněno na obr. 1. Atmosférický vzduch, nasá-

vaný přes filtr 1_ je stlačován ve šroubovém kompresoru 2, který je dvoustupňový, bez-

mazný, v blokovém pryvudení včetně vodních chladičů a má jmenovitý výkon 2 000 ra /h

při výstupním tlaku 1 KPa. Stlačený vzduch je dalo chlazen 3Olankou v chladiči_3« Po-

třebný chlad dodává bloková freonová chladicí jednotka 4. V ad3 orb érech £ se. vzduch

zbavuje oxidu uhličitého a vorly na molekulovém sítě. Tlak vzduchu je pak dále zvýšen

v brzdicím kompresoru jí expanzní turbiny 7. Vzduch vstupuje do hlavního výměníku _§,

kde se ochlazuje produkty dčlenx a jeho větší část je vedena dD expanzní turbiny J7,

kde expanduje za konání vnějaí práce na tlak blízký atmosférickému, přičemž se ochla-

zuje na teplotu blízkou teplotě syté páry a přes výměníky se vrací na sání kompreso-

ru 2. Menší Část vzduchu je oddělena a ochlazuje se ve zkapalňovači jä, kde částečně

zkapalní a je vedena da paty tlakové kolDny ^0, kdo je dělena rektifikací na duoík a

kapalinu, obohacenou kyslíkem. Veškerý duaík je a tlakové kolony odváděn jako produkt,

zčásti kapalný, sčásti plynný přeo výměníky tepla. Tlak dusíku na výstupu z nízko-

teplotního bloku Jj2 je blízký tlaku vzduchu za kompresorem 2. Kapalina, obohacená

kyslíkem, se vede do hlavy horní kolony JJ. a vytváří zpětný tok rektifikačního pro-

cesu, jehož dolním produktem je plynný a kapalný kyslík a horním produktem směa kys-

lížu, dusíku a argonu, jejíž složení je blíaké vzduchu. Tato směs se používá pro re-
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Ofer. 1

generaci adsorbérů 5 a zároveň Ddvádí a cyklu arson.

Kapalný dusík a 2<ysl£k oe shromažäuje v zásobnících J£ a Jľíj, odkud jsou v době

zvýšené spotřeby dodávány přes odpařovače JJ» a _V7 do rozvodu plynného duoiku a kyslí-

ku. Z atmosféry je nasáváno pouze takové množství vzduchu, které činí souSet vyrábě-

ného kyslíku, duaíku a regeneračního plynu.

Výkon zařízení a podíl výroby kapalných produktů se reguluje průtokem vzduchu

do rektifikačního syatómu. Zvýšení průtoku na rektifikaci má za náaledek větší výrobu

produktů. Vzhledem k přibližně konstantnímu průtoku, dodávanému šroubovým kompresorem,

však současně klesne pritok turbinou a tedy i protitlak, který před turbinou vzniká.

' Tím dojde ke snížení výroby chladu a tedy ke snížení podílu kapalných.produktů. Regu-

lační možnosti jsou graficícy znázorněny na obr. 2. Je vyznačen charakteristický režim

1 a režim 2, při kterém se dosahuje maximální výroby kapalného dii3Íku.

U zařízení typu SH 200 je výkon turbiny zvolen tak, aby při maximálním tlaku kom-

presoru zařízení vyrábělo cca 120 Mm /h dusíku, a to celé množství v kapalném stavu.

Odpovídající výroba kyslíku je 34 Hm3/h v plynu, avoak může být vyráběn rovněž kapalný

kyslík, pokud se část dusíku vyrábí ve formě plynu. Sumární výrobu obou produktů je

možno zvyšovat na úkor kapalného podílu při současném poklesu tlaku před turbinou.
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Jmenovitá výroba dusíku může

byt zvýšena až na 200 ílm /h,

přičenž odpovídající výroba

kyslíku je 54 Hro3A, avšak

sumární výroba kapalin pouze

• 68 Nm /h. Dusík ae získává

pri tlaku do 0,95 KPa, kyslík

při tlaku do 0,25 ÚPa.

Další regulační možnosti,

které nejsou v diagramu zná-

zorněny, lze zajistit výměnou

vestavby expanzní turbiny

(EXT).

Charakteristika zařízení

Točivé stroje, šroubo-

vý kompresor a expanzní tur-

bina s brzdicím kompresorem,

aajištují'spolehlivý provoz

s nízkými nároky na údržbu.

Expanzní turbina má vysokou

účinnost přes 80 fó, takže

ekonomické ukazatele výroby

produktů jsou srovnatelné s

vysokotlakými a středotlaký-

mi cykly, avšak při niíísíeh

nákladech na investice i na

údržbu.

Nízkoteplotní blok obsa-

huje aparáty, potrubí a arma-

ry, vyrobené ze slitin hliní-

ku, svařené boa přírubových

spojů. Jsou umístěny v Í30-

lačním krytu samonosné kon-

strukce. Montáž bloku ao pro-

vádí ve výrobním závodě. lía

místo výstavby se zařízení

zaisoluje expandovaným per-

litera a připojí na potrubí a řídicí systém. Nízkoteplotní blok je určen k umístění na

volném prostranství.

fiidicí gystém

Z důvodů optimalizace provozu, zvýšení spolehlivosti zařízení a snížení nákladů na

obaluhu aaříaoní, bylo mořoní a řízení objektu vyprojektováno jako plně autonatizovane

s požadavkem na zásah obsluhy do 30 min po obdržení varovného hlásení.

Projekt plně využívá moderních průmyslovS vyráběných řídicích stavebnic 3 využitím
číslicové techniky umožňující přesné a rychlé reakce s větš í odolnosti vůči průmyslovéiau

0,95 MPa

TLAK VZDUCHU & TLAK N 2

Obr. 2.
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rušení. U první realizace bude využita stavebnice DÄSÓR 601 zpracovávající analogové

a číslicové signály centrálně. Výstupy z tohoto systému jsou též centralizovány. Tato

centralizace zvyšuje jednal: nároky na kabeláž a odrušení měronosných signálů, jednak

podstatně zvyšuje nároky na spolehlivost centrální jednotky, kde se zpracovávají všechny

informace. Výpadek této jednotky znamená výpadek řízení celého objektu a tudíž používá-

me 100 c,i zálohování této důležité části.

Pra další aplikace je využit již distribuovaný systém, kde jednotlivé funkční

bloky mohou být distribuovány k místu vzniku signálů z technologie a zároveň tyto blo-

ky mohou řešit některé dílčí algoritmické úkoly (např. zpracování a filtraci analogo-

vých signálů, číslicovou regulaci jednotlivých smyček, sekvenční automatiku, řízení po-

honů armatur apod.), Distribuovaností, jak co do prostoru, tak zejména do jednotlivých

funkcí, se zvyšuje spolehlivost celého systému, nehrozí totální výpadek řízeni a sni-

žují se náklady na moření a řízení. Navržený distribuovaný systém umožňuje též kontrolu

svých částí a při výpadku některé z nich přebírají většinu funkcí zbývající části systé-

mu.

Nastíněné systémy využívají mikroelektronických součástek s tím; že vstupní analo-

gové signály od čidel a převodníků J3ou nejčastěji unifikovány do rozsahu 4 až 20 mAss.

Výjimku tvoří Styřvodičově zapojené odporové teploměry, které jsou měřeny přímo v můst-

kovém zapojení bez unifikace na jednotný měronooný signál. Číslicové vstupy a výstupy

většinou kontaktní úrovně užívají napětí 24 Vs3. Číslicová vstupní i výstupní strana

systému poušívá galvanické oddělení z důvodu elektrické ochrany jádra měřícího a řídicí-

ho syatč.'nu. Akční orgány (armatury) mohou užívat bu5 eloktropneumatických převodníků a

pneupohonů či elektropohonů. V našem případě bylo zvoleno ovládání s elektropohony aí

už pro ovládání "zavřeno" - "otevřeno" či pro spojité plynulé řízeni.

Měřící a řídicí aystém zabezpečuje v plné šíři informační systém včetně komunika-

ce s operátorem, sekvenční automatiky včetně blokád, přímou číslicovou jnnoháparametrovou

regulaci, poruchovou signalizaci.

Z pohledu zařízení na dělení vzduchu je zajištěna optimální měrná s potřeba vzduchu

při požadované výrobě plynných a kapalných produktů. Pomocí sekvenčních automatů je ří-

zen programově provoz ad3or"pčni 3tanice přípravy vzduchu, najíždění a odstavování dě-

licího bloku včetně kompresorů a expanzní turbiny.

Celý systém měření a řízení je projektován, jak již bylo řečeno, z průmyslových

stavebnic zahrnujících i uživatelské programové vybavení, které je též stavebnicového

charakteru a pro danou aplikaci je modifikováno pomocí zadávacích formulářů. Změna fun-

kcí je možná za provozu změnou těchto formulářových údajů.

Zde nastíněný 3yatém měření a řízení by měl vhodně doplnit vyvinuté zařízení

Sil 200 a položit základ novým typům zařízení 21. století.
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ВНЕШНИЕ ЦИКЛЫ НА СМЕСЯХ ДЛЯ ЖИДКОСТНЫХ ВДЗДУХОРАЗДИЖЕЛЬШХ УСТАНОВОК.

(EXTERNAL CYCLES ОН МиЬИСОШЮНИМ MIXTURES OF AIR SEPARATION PUNTS
FOR LIQID PRODUCTS)

It is shown that application of throttle - regenerative cycles on multicomponent
mixtures allowes to increase a pov/ег efficiency of air separation plants producing
liquid nitrogen or oxygen;{fat the same time it is possible to decrease a pressure of
the air at the inlet to the plant. An approximate method to compose a high efficiency
mixture is described. The method combines tlie theory of ideal solutions and the cor-
respondent state theory. To use the method it is necessary to have properties of pure
components only, in particular, the critical temperatures and pressure.

Один из путей повышения энергетической эффективности установок разделения воздуха
(УРВ), производящих жидкие продукты, связан с применением внешнего криогенного цикла
(ВКЦ), использование которого К.Линде предложил еще в начале столетия. В дальнейшем хо-
лодильный цикл с температурой охлаждения до 240 К почти повсеместно был вытеснен детан-
дерным. В крупных УРВ ВКЦ строят на основе азотного циркуляционного контура среднего
давления /I/. При этом усложняется схема УРВ и не удается в полной мере раскрыть досто-
инства этого направления даже при использовании трех турбодетандеров и холодильной уста-
новки. Эксергетический КПД жидкостных УРВ на базе таких ВКЦ не превышает £*0,24.

Принципиально новый путь существенного снижения энергозатрат связан с применением
ВКЦ, работающего на многокомпонентном рабочем теле (МРТ). Здесь преимущества ВКЦ раск-
роются особо полно при охлаждении воздуха в широком интервале - от температуры Т о

окружающей среды до температуры перед ректификацией /2/. Включение ВКЦ в схему УРВ мож-
но производить по-разному: в одних случаях для охлаждения воздуха используется ВКЦ на
смесях, построенный по циклу Линде - рис. 1а, в других - ВКЦ в сочетании с детандером
на потоке воздуха - рис. 16. Узел разделения (УР) остается в .обоих случаях практически
без изменений. С учетом этого на схемах, проанализированных яами, он показан условно.

Выбор рационального варианта схемы должен проводиться на основе системного подхода
с учетом характеристик всего технологического оборудования, входящего в УРВ. В частнос-
ти, существенную роль играет способ очистки воздуха от примесей. Однако первый шаг при
выборе схемы связан с оценкой энергетических характеристик сопоставляемых вариантов. В
качестве базовой нами принята схема УРВ с циклом иДода-Гейландта при давлении воздуха
р в = 20 МПа. Известно /3/, что по энергетическим характеристикам это один из лучших
детандерных циклов. При сопоставлении для всех вариантов принято: доля жидкости о4=0,2;
давление потока азота, поступающего из ректификационного аппарата р а = 0,1 МПа; мини-
мальные разности температур между потоками п теплообменниках Д Т = 3 ;• 5 К. Неизменными
также приняты изотермические КПД *? JS = 0»5 компрессоров и суммарная холодопроизводи-
тельность О*0 = 3400 КДж/кмоль В.

Производимый холод складывается из трех составляющих: О^^-Д^Т^чУ ?о + fo^Pß А " с
изотермический дроссель-эффект воздуха, <£ ° к ц, о,§ - удельные холодопроизводительности
ВКЦ и воздушного детандера (адиабатный КПД его принят равным % = 0,8). Результаты •
расчетов представлены на рис. 2 в виде зависимостей ^ ( р а ) и Т п 0 (Рв^»

 г Д е Т п о -
минимальная температура предварительного охлаждения воздуха посредством ВКЦ, ̂  -
минимально допустимые значения эксергетического КПД ВКЦ, обеспечивающие одинаковую эк-
еергетическую эффективность сопоставляемых схем с базовой. Расчет ?, проводился по
уравнению f = < * / / £ " **.(&], 0 , р ™ е С ^ ^ - эксерге-
тическая холодопроизподительность ВКЦ, С KD> ^ ко ^ Р в ' ~ Удельные работы
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сжатия воздуха в базовой схеме и схемах с ВКЦ. Расчеты покалывают, что в схемах с ВКЦ
наблюдается известная качественная закономерность - необходимая температура Т предва-
рительного охлаждения уменьшается с понижением Ь [ (. В схеме с детандером значения Т_ о

существенно выше, что дает большие возможности для построения высокоэффективных ВКЦ.
Характер зависимостей О | К Ц ( р в ) существенно различный. В схеме без детандера - рис.
1а - требования к эффективности ВКЦ резко снижаются при уменьшении р до 4,0 * 6,0 МПа
и для Рв"*' (4,0 + 3,5 МПа) необходимые значения 5 ° к ц не превышают 0,16 *• 0,2. В схе
ме с детандером максимальные значения КПД также не превышают 0,16 Ť 0,2, однако, они
уменьшаются с ростом р в . В предельно идеализированных циклах ВКЦ на смесях КПД могут
достигать значений 0,65 + 0,7 при всех Т п о - от T Q c до криотемператур / 4 /, что дает
возможность существенного снижения удельных энергозатрат в УРВ.

Чтобы в полной мере реализовать .возможности В!Щ, состав' МРТ и давления потоков в
цикле должны быть оптимизированы. Исходными данными в задаче оптимизации служат неизотер-
мическая тепловая нагрузка С?,.,(Т) на ВКЦ и интервал температур |/Г', Т " ] , где должно
проводиться охлаждение; их находят из расчета технологической схемы УРВ. При выборе сос-
тава МРТ основная задача состоит в том, чтобы определить вклад каждого компонента смеси
в холодопроизводителыюсть к распределение ее по температурам Я,0С£) в интерпале [Т^, Т^]
' пде То'•* T Q . На основе этого должно быть установлено соответствие ^ 0(Т) заданной нагрузк
^ Н(Т) и определены нужные изменения состава или давлении, чтобы обеспечить высокую энер-
гетическую эффективность. Предварительное формирование состава МРТ с гомогенной жидкостью
целесообразно проводить с привлечением теории идеальных растворов (ТИР). Чтобы прогнози-
ровать эпюру холодопроизводительности ВКЦ %Q(T), необходимо решить две задачи. Первая
связана с определением температурных границ фазовых состояний для изобарных процессов.
Ими служат температуры кипения в прямом Т]с п и обратном Т к п потоках, а также соответст-
вующие температуры росы Т и Т. п. В идеальном приближении Т]{ определяется, в основном,
мольной концентрацией 2^ легкокипящего компонента, а Т . - выеококипящего / 5 /. Влияние
остальных компонентой на значение этих температур существенно меньше. С учетом этого
найдем взаимосвязь характерных температур и конг.онтраций соответствую^,*« компонентов: •

/а n
Уравнения (I) и (2) получены с использопанием обобщенной зависимости / 6 / для чистых
веществ, где К— ^'/ЪУ7с')^7Р<'Л^-'^/'^ХИндексом "с" в этих уравнениях отмечены кри-
тические параметры, Т£ - нормальная температура кипения. Безразмерный коэффициент К вы-
числяется при подстановке значений р с в кГ/см . В многокомпонентных МРТ с гомогенной
жидкостью при (Тс В / Т с л)>1,5 и Н л ?• 0,1, 2 ^ 0,1 уравнения (I) и (2) позволяют рас-
считать значения Ý|{ и 'I' с абсолютной погрешностью, не превьпнающей S'T = 5 -ь 10 К, что
вполне приемлемо в качестве начального приближения.

Вторая задача при формировании МРТ состоит в том, чтобы определить вклад каждого компо-
нента в холодопроизводительность и ее распределение} по температурам. В циклах на смесях
изменение энтальпии П(Т) в изобарных процессах и, следовательно, <7.0(Т) определяется, в
основном, фазовыми переходами / 7 /. Выкипание и конденсация каждого компонента при p=íi(enn
строго говоря, проходит во всем температурном интервале [Т,(, Т„] . Однако основное влия-
ние на 0,0(Т) каждый компонент оказывает в более узком интервале интенсивного фазового
перехода [Т' -ь , Т''._3 • Здесь Т^ *и и Ту' j_ - максимальная и минимальная температуры, харан
теризующие процессы интенсивной конденсации или испарения каждого компонента при давлениях
прямого р тили обратного р л потоков соответственно. Чтобы выделить интервал Ü T ^ ^ , Т и д ] ,
проанализируем температурную зависимость относительного ( на моль смеси ) содержания компо
нента в жидкой фазе Mlfi -o(í-Xi=f(

rl^a- Р и с- 3 приведены зависимости Ы г > г<Т) для выкипания
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пятикомпонентной азотно-углеводородной смеси, рассчитанные по единому уравнению состояния
(ЕУС) Редлиха-Квонга в модификации Барне-Кинга (Р1{БК) / 8 /. Видно, что М ^ = -f- (T) приб-
лиженно можно описать, используя кусочно-линейную аппроксимацию. При этом Т' -L и Т " •
определяются из уравнения ( 3 ), если предварительно рассчитаны Т к и Т_, :

Численный коэфс|1ициент /3 и при расчетах Т^ -t и Т^' -г принимается различным: |3„ = 32,
ß"m = 0,18 соответственно. ' ^

В / 7 / показано, что для определения £ 0(Т) предварительно необходимо рассчитать
зависимость ^ И ( Т ) = ЬП(Т) - Лт(Т) избытка холода в обратном потоке по отношению к
прямому. Рассмотрим вначале построение эпюры (7 И(Т) при 'давлении прямого потока рмвыгае
критического, что исключает в̂  нем фазовые переходы I рода. Если пренебречь, влиянием на
теплоемкость жидкости, то при Т -^TQI МОЖНО принять h M = Ь«, • С учетом этого холод будет
получен только при Т >• Т к . Выделим два интервала температур. Один из них [Т„ ň , Т_ „"] ,
где вследствие выкипания компонентов в обратном потоке для изобарных теплоемкостей выпол-
няется соотношение «yU/č/y,-* \ . За счет этого clQ^ / ď T > 0 и величина Ч.и(Т) прини-
кает максимальное значение при Т р п:

f,r= 2 ъъЫ - «*'Ъ«)(Ъ«-Ъ*)г ( 4 )
где теплота испарения каждого компонента вычисляется при давлении p r t. Второе слагаемое
уравнения ( 4 ) учитывает большую теплоемкость паровой-фазы прямого потока в предпосылке,
что Ср но зависит от температуры. На другом температурном интервале LT p п , T Q C~J про--
исходит перегрев пара в обратном потоке. Поскольку для МРТ изотермический'дроссель-эффект
éhr<i>,0, то здесь <̂ «/4>.л "• I • При Т = Т О # С > ир^р^оба потока находятся в газообразном
•.•с-1тоянии. В этом случае Ли-^для смеси можно рассчитать по свойствам чистых компонентов
известными методами / 8 /. Тогда для интервала fT„ п , Т о с ~\ запишем:

Исключиз из ( 4 ) и ( 5 ) величину (^л-*^/»), значения KOTopotí неизвестны, найдем:

При построении зависимости ^ 0 ( Т ) - рис. 4 на основе рассчитанных значения &kTi и Уи™*
составляющие -?ť- *Zi (А*) первого слагаемого долксны откладываться в соответствующих темпе
ратурных интервалах интенсивного выкипания, рассчитанных для каждого компонента по урав-
нению ( 3 ).

При давлениях Р„<'Р^ необходимо учесть конденсацию компонентов в прямом потоке, что
приведет к уменьшению значения Яи '• и п

При вычислении DToporo слагаемого суммирование проводится только для тех компонентов, ко-
торые конденсируются в интервале [Тк ß , Т„ ftJ . Здесь П < П , поскольку часть компонен-
тов конденсируется при больших, чем т' п температурах.

Сопоставление зависимостей ^.0(Т) - рис. 4, рассчитанных с привлечением ЕУС (сплош-
ная линия) и на основе предложенного метода (ТИР) (штриховая линия) показывает, что они
удовлетворительно согласуются. Предложенный метод позволяет также отразить вклад каждого
компонента в характер зависимости ^ 0 ( Т ) , что позволяет существенно ускорить процесс оп-
тимизации, используя наряду с. математическими методами физические закономерности. Расчет-
но-экспериментальные исследования, проведенные применительно к УРВ среднего давления
( Р в = 3 4- 5 МПа) показывают, что удельные энергопотребления на получение жидкого кисло-
рода в установках с ВКЦ на смесях не будут превышать Э = 0,8 кВт ч/кг Og уже при исполь-
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Рис. 4. Эпюры холодопроизводительности, построенные по свойствам чистых компонентов (ТИР)
и на основе единого уравнения состояния ,'ЕУС).

зовании трехкомпонентных смесей, что лучше, чем для существующих и перспективных проекти-
руемых УРЗ / I /. При увеличении числа компонентов в МРТ значения Э могут быть еще умень-
шены. Кроме того, еще далеко не исчерпаны возможности комплексной'оптимизации установок,
что может быть сделано при разработке конкретных проектов.
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Zařízení na oddělování chlorsilanu a chlorovodíku ze směsi s vodíkem

(CHL0RSILA1IES AUD HYDROGEH CHLORIDE REKOVA! PROM HYDROGEN MIXTURE)

SUMMARY : The gas-vapour mixture of chlorsilanes, hydrogen chloride and hydrogen

is obtained in the production of polycrystalline silicon. This nixture

is separated to components to ensure the possibility of increasing

the economy of the whole installation.

The equipment is designed to work on two temperature levels. In the

first stage the substantial portion of chlorsilanes is removed by con-

densing in the heat exchangers using ammonia precooling. The final pu-

rity of hydrogen is reached in a special freezing out heat exchanger

cooled with liquid nitrogen.

Úvod

Při výrobě polykrystalického křemíku pro polovodiče vzniká paroplynová snes

chlorsilanu, chlorovodíku a vodíku. Pro zvýšení ekonomičnosti výroby je nutné tuto

směs rozdělit k dalšímu zpracování, resp. vrácení získaných složek zpět do techno-

logického procesu.

Oddělování ehlorsilanů a chlorovodíku se dosud řešilo tek, 2e po ochlazení

vodíkem a dusíkem na teplotu cca -30° C směs probublávela kondenzátem, jehož teplo-

ta byla třsn3 nad bodem tání udr2ovéns nástřikea kapalného dusíku no vnější stěnu

aparátu. Přitom se na vnitřní stíně tvořila námraza chlorsilanu, jejichž tlouSíka

je závislá na průchotíu tepla. Takto získaný vodík vystupoval ze zařízení při teplo-

tě cca -85°C a obsahoval poměrní značné množství chlorovodíku. Chlorovodík pohl-

cený do chlorsilanu se odděloval ohřevem a byl rovněž značně znečištěn párami chlo-

rosilanů.

Porovnáním bodů varu a křivek tenzí par zúčastnených látek lze říci, že pou-

žití pouze kapalného dusíku jako zdroje chladu pro kondenzaci všech těchto látek

je zbytečně nákladné a že dusík bude vhodný zejména pro kondenzaci chlorovodíku

a k jeho vymražení na požadovanou nízkou koncentraci. Pro kondenzaci chlorsilsnů

je vhodnější použití zdroje chladu o vyšší teplotě, což lze realizovat např.

uzavřeným kompresorovým chladicím okruhem s náplní freonu nebo čpavku. Při použi-

ti čpavku lze dosáhnout teploty varu chladivá a2 -50° C, což je pro daný účel zce-

lo dostačující. Uspořádání kondenzační jednotky se zdrojem chladu ne dvou teplot-

ních úrovních se projeví výrazným snížením spotřeby kapalného dusíku a tím i cel-

kovo spotřeby energie při současném dosažení všech požadovaných technologických

peramet.ru.

látka bod varu (° C)

SÍCI4 56,85

SÍHCI3 31,35

SÍH2CI2 8,25

HC1 -84,75

tab. 1 : Body varu chlorsilanu a chlorovodíku
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Popis navrhované technologie

Princip uspořádaní celého znrízení je zrejrcý ze schématu

Faroplynová sraSs vstupuje do ceaitrubkového prostoru výaířníku SI, který slou-

ží k rekupcraci tepln odpařeného dusíku o produkčního vodíku. V tomto výmřníku do-

chází ke kondenzaci nejtčžších sl-ožek. Aparát je vzhledem ke kondenzátu zapojen

souproudým způsobem, tj. kondenzát proudí ve výiatníku stejným směrem jeko plyn

o odchází při stejné teplotS.

Plynná scifs je dále ochlazována ve výmCnlku tepla S2 čpavkového předchlazení,

:<de dochází k daläí, jeätč výraznřjší kondenzaci chlorsilenú. Kondenzát odchází

rovněž souproudým zpfisobem a jeho teplota (stejní jako teplota odloučeného plynu)

souvisí s nastaveným výkonem chladicí jednotky.

Po odloučení kondenzátu je plynová směs, která je již značně ochuzená o chlor-

sileny, za\'áddns do výmSníku tepla S3. V tomto třímédiovém aparátu je zdrojem

chladu odpařený dusík a vodíková frakce a mSlo by zde být dosaženo odstranř-ní cfclor-

silanů v maximální možné míře. Protože na studeném konci tohoto výměníku je již

hodně nízká teplota, bude vzhledem k odcházejícímu kondenzátu zapojen v protiprou-

dem uspořádání. Tím bude kondenzát odlučován při vstupní teplotč e ztráty chladu

budou menší. Takto zapojený výměník má současně obdobné vlastnosti jako rektifi-

kační koloně, což přispěje k účinnějšímu dělení plynové směsi. Teplota plynu

na výstupu z výměníku S3 je odhadnuto tak, aby v tomto aparátu vykondenzovaly

pokud možno všechny chlorsilsny avôsk minimálni množství HC1. Tato teplote byla

odhadnuta na -110° C.

" Kondenzáty z výmčníků SI, S2 a S3 jsou společnč shromcžSovány v odlučovači Zl.

Finální čistoty vodíkové frakce se dosahuje v přepínacích vymraSovacích vý-

Eřnících S4a, b. Uspořádáním to jsou opět vinuté třímédiové výměníky střídějící se

v činnosti a regeneraci. Zdrojem chlsdu je jednak kapalný dusík odpařovaný v části

trubkového prostoru a jednak produkční vodík jenž odevzdává chlad ve zbývajících

trubkách. Plynná směs vodíku a HC1 se stopami chlorsilanů se zavádí odspoda do me-

zitrubkového prostoru. Zbytky chlorsilanů a chlorovodík nemrzají na vn5jší povrch

trubek. Případná kapalina odtéká ze dna přes zpětný ventil do sběrače studeného

kondenzátu Z3. V horní části výmřníku, kde je teplota/^ -170° C je již čistý vodík,

který se zavádí zpět do trubek vinutí k rekuperaci tepla. Výměník pracuje tak dlou-

ho, dokud v ním nevznikne tolik námrazy, že stoupne tlaková ztrátě natolik, že pře-

kročí povolenou mez. Potom se přepne do režimu regenerace a v aktivním stavu bude

zapojen následující výmSník. Do regenerovaného výměníku se zastaví přívod kapalného

dusíku a surového plynu a mezitrubkový prostor bude odtaven a profukován směrem oä

spode regeneračním plynem. Plynná smSs obsahující chlorovodík se zavádí do sběra-

če Z3 stejnř jako kondenzát. V tomto aparátu je nutné kondenzát odpařit a plyn

ohřát na takovou teplotu, aby nedocházelo k zamrzání vodní lázně při navazující vý-

robě kyseliny chlorovodíkové.

Závěr

Navrhovaná technologie ve svém principu nepředstavuje nic neobvyklého. Zvlášt-

nost problému spočívá ve zpracování látek, které jsou ménž bSžné a jejichž fyzikál-

ní vlastnosti nejsou kompletní dostupné. Jako teplosmCnné aparáty byly navrženy vinu-

té výměníky tepla, které jsou pro toto použiti velmi vhodné o to jek z hlediska dosa-

žitelné účinnosti, tak i z hlediska vyrobitelnosti.
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obr. 1.: Porovnání průběhu tenzí par chlorsilanů s HC1 v závislosti na teplotě
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obr.2. : Schema zařízení na oddSlování chlorsilaníl a chlorovodíku ze směsi s vodíkem

obr.3 . : Obsah složek paroplynové smiSsi v závislosti na teplote pro zadané vstupní složení



CPA - 138 -

Ladislav BÍHA, Ing., CSo.

Ferox, n.p., Děčín

Úvod do řešení CAD kryogenníoh zařazení

(INTRODUCTION INTO CRYOGENICS PLANTS CAD DESIGN)

SUMMARY:

In this paper there is described introduction into the CAD design project so-

lution of chemical and cryogenics plants. Project was started in 1986 in Ferox Dě-

čín. Till new the results are in the area of the organization of groups of skilled

people and preparation of personal computers viith graphics. The parts of the new

softv/are for calculation and project drawings of chemical and cryogenics vessels

are made. International cooperations with some institutes from USSR a Bulgaria have

been started as well.

Uplatnění počítačů ve výzkumu, projekci, konstrukci a výrobě různých zařízení

se označuje mezinárodně přijatými zkratkami CAE, CAD/CAM ve zkrácené versi CAD

(Computer Aided Design), české označení je AIP (Autotneti2ace inženýrských prací),

což aceln nevystihuje zmíněný aplikační rozsah počítačů.

CAD znamená zásadní převrat v práci předvýrobních útvarů a útvarů řízení výroby.

Výhody a přednosti tohoto způsobu práce jsou takové, že ae zavádění CAD v dnešní

době již nelze vyhnout. CAD však o sebou zároveň přináší celou řadu komplikací, neb

tyto pracovní metody nolzo zavést "bezbolestně", t.j. bese změny stávajícího způso-

bu myšlení a pracovních postupů a beze zraSny stávajících organizačních struktur. Je

nutno si však zároveň uvědomit, Zo CAD jo velice nákladná záležitost a to jak po

3tránce investičních nákladů na speciální výpočetní techniku a programové vybavení,

ttó zejména po 3tránce získání a výchovy potřebných špecialistu. Otázka kvalifiko-

vaných počítačově vzdělaných specialistu se snulootí výzkumné, projekční a kon-

strukční profese je zcela prioritní. Mimo značné nákladnosti jsou zároveň CAD pro-

jekty dlouhodobou záležitostí. Ve vyspělých zemích se tato doba uvádí v rozmezí

3 - 5 let a to za předpokladu, že potřebné počítače a programové vybavení je volně

dostupné a úloha uživatele spočívá "pouze" v nákupu, instalaci a zvládnutí takové-

ho CAD 3ystému. Z těchto pohledů se musíme umět při zavádění CAD oprostit od sou-

časných problémů a i za cenu komplikací a těžkostí věnovat úsilí pro realizaci pra-

covních postupů blízké budoucnosti. Dalším hlediskem je i to, že zejména z časových

důvodů není nožné připustit myšlenku samostatného zavádění CAD bez vazby na okolní

svět.

Kryogenní strojírenství se liší od chemického strojírenství návrhovou, výrob-

ní a provozní složitostí 3vých objektů, z druhé 3trany jsou však tyto objekty svým

rozsahem značně menší. Po stránce CAD však lze uplatnit analogické zásady, postupy

-utd.
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Z uvedených předpokladů vychází i projekt zavádění CAD pro kryogenní strojí-

renství v ČSSR. Tento projekt je řošen za dvou základních předpokladů:

1. CAD kryogenních zařízení je řešen jako Sást úkolu pod názvem "Zavedení CAD do

vybraných oblastí chemického strojírenství.

2. Projekt je řešen ve spolupráci s vědeckovýrotmítn sdružením NPO Kriogenmaš Moskva.

Vlastní práce na projektu začaly po předchozí přípravě 1. 1. 1986 otevřením

podnikového úkolu technického rozvoje v n.p. Ferox Děčín pod názvem "Automatizace

konstrukčních prací a IIC technika". 10. 4. 1987 byla uzavřena kontraktační smlouva

s NPO Kriogenmaš Moskva pod názvem "Rozvoj SAPR (systém automatizovaného projekto-

vání) potrubních vStví zařízení na dělení vzduchu a kryogenních systémů". Závazkem

naší strany do roku 1990 je vyřešit a zavé3t CAD kryogenních aparátů a závazkem so-

větské strany je CAD potrubních dispozic. Do obou projektů je přímo začleněn VtiPCHT

Hradec Králové včetně pobočky Praha, Kryogenní pracoviště n.p. Ferox Děčín se zúčast-

ňuje řešení zatím konzultativní formou. V současné době* se připravuje v rámci VHJ

Chepos Brno a dalších institucí návrh na otevření státního úkolu pod názvem "Zave-

dení AIP do vybraných oborů chemického strojírenství".

Rozsah předpokládaných řešení CAD kryogenních zařízení. V uvedeném rozsahu jsou i

čá3ti řešené pouze pro chemická zařízení, které by po nezbytných adaptacích byly

použitelné pro kryogenní obor. Aplikační oblast vzniklých řešení je uvažována v

širší mezinárodní spolupráci nikoliv pouze u výrobce kryogenních zařízení v ČSSR.

Zpracováni textů. Převod textů na magnetická media je možný pomocí různých textových

editorů. Jedná se o zpracování nabídek, průvodních textových dokumentací projektů,

výzkumných zpráv atd. Při použití některých textových editorů je možné do textů

zahrnout i obrázky, svaty a pod.

Vědeckotechnické výpočty. Jedná se o technologické, bilanční a simulační výpočty

technologických schémat, technologické výpočty jednotkových operací a aparátů. Ově-

řené programy J3ou zařazovány do knihoven rutinních programů a jsou přístupné dle

"menu".

Pevnostní výpočty nádob, aparátů a potrubí. Jedná se jednak o výpočty dle norem

SEV RVHP a ASME a to jak jednotlivých dílů, tak celých aparátů. Velké efekty se

předpokládají z aplikací programů pro výpočet tanků a zásobníků (skořepin) metodou

konečných prvků.

Technologická schemata, potrubní dispozice a zajišťování projektů. Jedná se o všech-

ny druhy technologických a montážních schémat a z toho vyplývajících potrubních dis-

pozic, souhrnů materiálu, cenových kalkulací atd. Bloková schemata možných řešení

jsou uvedena v příloze L1.

V současné době ae objevuje stále více vědeckotechnických výpočtů a dalších

technických prací, které jsou přímo svázány a ekonomikou. Pevnostní výpočet např.

končí cenou výrobku, potrubní dispozice jsou oenovS optimalizovány

a pod. Hlavním cílem všech CAD projektů není ušetření práce projektantů a konstruk-

turů, alo rychlost, přesnost a přenos veškeré dokumentace (včetně výkresové) na

magnetických mediích.
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Technické vybavení (H1//) pro řešení a zavádění CAD kryogenních zařízení. Jediným

cílem našeho snášení je dosažení 'světové úrovně. Pro dosažení tohoto cíle je nutné

zajistit odpovídající technické a programové vybavení, jehož vývoj je v prognóze

úvodem v L2. Je předpoklad, že závěrem osmdesátých a začátkem devadesátých let bu-

dou personální počítače a pracovní stanice založeny pouze na 32 bitových proceso-

rech a matematických koprocesorech pracujících a 50 Hz. S operační pamětí do 16 MB

a s pevným diskem nejméně 70 MB budou stát méně než 10 000 USD. CPU i matematické

koprocesory jsou založeny na procesorech Intel 80xxx nebo Motorola 68xxx. Nové sys-

témy jako IBM PC System 2 Model 8 mají Intel 80386 jako CPU a Intel 80387 jako ma-

tematický komprocesor. Obdobně Apple Macintosh II je založen na Motorola 68020 /CPU/

a 68881 /koprocesor/. Tyto typy obsahují též vysoce kvalitní grafické obrasovky.

Minimální požadavek na grafickou obrazovku pro CAD pro inženýrské aplikace je 17"

a rozložení 1000 x 800 bodů.

Zapojení pracovních stanic a personálních počítačů do lokálních sítí má řadu

výhod, zejména v menších požadavcích na periferie a diskové paměti, neb např. Apollo

může pracovat bez vlastní diskové jednotky při využití disku jiné pracovní stanice

v síti nebo samostatného disku ve společné lokální síti DOMAIN RING. Ke každé pra-

covní stanici lze dále připojit personální počítače přes sériový kanál RS 232. Dále

pracovní stanice může pomocí protokolu DEC VI 100, IBM 3270 emulovat funkci terminá-

lu minipočítačů DEC nebo centrálních počítačů IBM.

V minulém a letošním roce lze pozorovat rapidní pokles instalací CAD HW sys-

témů založených na centrálním minipočítači s hvězdicovou sítí grafických obrazovek

(nepř. VAX 750). Tyto jsou nahrazovány lokální sítí pracovních stanic (s případně

připojenými PC a emulací funkce terminálu na mainframe) při podstatné úspoře poři-

zovací ceny, při stejné výkonnosti.

Systémový software (SW) a programovací .jazyky, lze konstatovat, že UNIX/XElfXX je

lépe přenosný na různé typy počítačů než PC/MS DOS. Z druhé strany více SW pro inže-

nýrské aplikace pracuje pod PC/MS DOS, Pro pracovní stanice se ustálil operační

systém UNIX. Z tohoto pohledu se ustálily i programovací jazyky pro CAD aplikace

a sice C (v tomto jazyku je naprogramován operační systém U M X ) , FORTRAN a PASCAL.

Jiné jazyky a překladače se v současné době pro CAD nevyskytují a není ani perspek-

tiva změny.

Aplikační SW. Tento SVÍ je pro aplikace v chemickém inženýrství velmi podstatný.

Význam aplikačního SW je stále velmi podceňován. Dáváme přednost HW, potom systémo-

vému a základnímu grafickému S',V. o aplikačním SW chybí i dostatek informací. Velké

společnosti (např. SUN, HP) tvoří aplikační SW pro svůj HW úzkou spoluprací s doda-

vateli z celého světa. V souboru (knize) aplikačního SW těchto dodavatelů je potom

souhrn všech programových balíků 8 identifikací (jméno programu, adresa autorského

pracoviště, popis, nárok na HW a operační systém, programovací jazyk). Majiteli

zůstávají obvykle autoři a dodavatelská firma H1Y obvykle pouze sprostredkuje přímý

prodej SW od autorů.

Z tohoto pohledu budeme nás projekt zajišťovat z hlediska technického vybavení

ve dvou etapách e 3ice:

1. etapa - sítě grafických pracovišč na bázi 16ti bitových personálních počítačů

IBM XT, AT včetně napojení na centrální počítač EC 1027 (EC 1045, 46).
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2. etapa - sítě 32 bitových grafických stanic s operačním systémem UNIX a opět a na-
pojením na centrální počítaS EC.

Z hlediska programového vytavení je nutné zajistit jak systémové programové
vybavení (např. Aut oca d, -Eagle a pod..), tak vlastní aplikační programové vybavení
typu "mechanical engineering". Z titulu existujících omezení ze atrany vyspělých
kapitalistických zemí je nutné se zaměřit na maximální spolupráci v rámci zemí RVHP,
kde zejména HW a SW spolupráce s Bulharskem se jeví velmi optimistická.

Dosavadní -výsledky a závěť.
Zavádění projektu CAD jakožto nového systému je velmi pracná záležitost. Z to-

hoto hlediska je nutné posuzovat dosavadní výsledky, které lze shrnout v následu-
jícím:
- v rámci VHJ Chepos a ostatních institucí je ustavena poměrně velká skupina oďbor-
níkůi která byí pracuje na různých pracovištích, je schopna integrovane pokračo-
vat v řešení úkolu "Zavedení AIP do vybraných oborů chemického a kryogenního stro-
jírenství". Jsou navázány přímé mezinárodní spolupráce, zejména s NPO Kriogencaš
Moskva s Moskevským energetickým institutem, s institutem lllichimmaš Moskva a s
institutem Chimkomplekt Sofia.

- jsou vytvořeny předpoklady, že naše řešitelská pracoviStS budou mít v roce 1988
k dispozici personální počítače řady US, A3? s grafikou. Dále jsou již k dispozici
některé grafické stanice s operačním systémem UNIX.

- je zpracována první část programového souboru pro výpočet tlakových nádob ozn.
PVESS. Je zpracována první verze progrataťi pro návrh chemického aparátu s uvažo-
váním technologického a pevnostního výpoStu a s grafickým výstupem. Programový
soubor je založen na databázi Knonledgement a má pracovní název PROVESS. Je dále
zpracován programový soubor zpracování oddělených stavebnicových kusovníků vý-
kresové dokumentace (interaktivní databázový subsystém SS TFV).

literatura:
L1 Zavadil, Klemeä, Bína, Malinovský

Cestovní zpráva ze služební cesty do Itálie 3. - 8, 5» 1987
Feřox DSčín 20. 5. 1987

12 íř. Y. Svrček
Computers and chemical engineers
Přednáška na konferenci Chisa 87 (Praha 31. 8. - 4. 9. 1987)
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Ludmila Dvořáková, lag.

'C a.p., P.-.vihn

v oboru kapalných plynů

(siAIIDARDIZAEIOlT IN THE-BRAKCHB OP LIQUID GASES)

£Ui.u.:.;Ä': There are different demands on quality of liquid nitrogen, oxygen

and argon. The manufacturers declare their purity by meaa of various

enterprioe standards. Nevertheless, the rising consumption of liauid

gases hus resulted in the unification of quality parameters the gasea

from different producers to be interchangeable. As consequence tlie

Czechoslovak quality standardes for liquid oxygen, nitrogen a argo»

are being made. Ihey will be commonly valid comparable with foreign

quality standardso

Ueustálý dynamický rozvoj národního hospodářství Je základním předpokladem

purr uspokojování stále rostoucích potřeb socialistické společnosti. V současném

období, kdy naše ekonomika již v podstatě vyčerpala své možnosti dalšího rozvoje

výroby extenzivním rozšiřováním zdrojů, stává se proces orientace na vědeckotech-

nický rozvoj prvořadým úkolea.

Pro realizaci výsledků vědy a techniky má velký význam technická normaliza-

ce. Tvoří jeden z důležitých článků v soustavě řízení technické úrovně jakosti

výrobků ve všech etapách výzkumných a vývojových prací a jejich přenášení io vý-

roby a užití. Technická normalizace je tudíž důležitým prostředkem ke zvyšování

efektivnosti výroby a jakosti výrobků. Jejím prostřednictvím je možno jakost pří-

mo ovlivňovat a řídit.

národní podnik Teohnoplyn Praha Je dodavatelem technických plynů v &3R, a to

jak z vlastní výroby, tak z výkupu od cizích dodavatelů.

Spotřebitelům v ČSR dodává následující technické plyny:

kyslík plynný stlačený a kapalný

dusík plynný stlačený a kapalný

argon plynný stlačený a kapalný

vodík plynný stlačený

acetylén potrubní a rozpuštěný

oxid uhličitý stlačený v lahvích, kapalný a suchý led

a konečně směsi plynů podle požadavků odběratelů na bázi kyslíku, vzduchu, dusíku,

vodíku, argonu a oxidu uhličitého, a to jak pro technické, tak i pro zdravotnické

účely.

Vzhledem k tomu, že náš podnik je největším dodavatelem těchto technických

plynů, připadá rnu také povinnost vypracovat nové a provádět pravidelnou revisi

starších norem pro technické plyny. Kvalita vš«ch technických plynů dodávaných

v plynném stavu a také kvalita acetylénu je určena státními normami již oi pade-

sátých let. Ze zkapalněných plynů byla platná do roku 1986 pouze SSN na oxid uhli-

čitý a topme plyny.

Přechod na technologii kapalných medií znamenal výzaaaný racionalizační pr-

vek ve výrobě i užití technických plynů. Vylučuje několikanásobnou a obtížnou ruč-

ní manipulaci s ocelovými lahvemi s poměrně malým obsahem plynu, jak u výrobci.
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talc I u odběratele, náročnou evidenci a skladování tlakových lahví a přináší i vý-

razné úspory dopravních prostředků, pohonných hmot i pracovních sil.

S výrobou a dodávaniu kapalného kyslíku bylo započato r n.p. Technoplyx

v roee 1972. V průběhu let spotřeba u obliba kapalného kyslíku u spotřebitelů ne-

ustále rostla a stoupala a zároveň ae rozšiřoval i počet výrobců tohoto kapalného

plynu.

U jednotlivých výrobců byly kvalita řešena na úrovni podnikových norea např,t

PUD 35-101-72 Technoplyn Praha

PH 65 4400 SOUP Kladno

TPD 33-029-61 CHZ ČSSP LitvínoT

KN 54 4406/75 HHKG Ostrav*

Zcela obdobně tomu byla i u kapalného dusíku a argonu.

Vzhledem k neustálému růstu počtu odběratelů kapalného kyslíku, dusíku a ar-

gonu a současně vzhledem ke zvyšujícícmu se počtu výrobců těchto kapalných plynů,

vyplynula celostátní potřeb* sjednotit jednotlivé technické a kvalitativní para-

metry dodávaných plynů, ujednotit metodiku analySickó kontroly, *půso> vzorkování

a dalších technických požadavků v celé ČSSR. Ukázala se nutnost zavést pro tyta

kapalné pljwy jednotné 3tátní normy.

Prvnía, z řady kapalných plynů, jehož Týroba, zkoušení a dodávání mělo být

řešeno na úrovni státní notný, byl kyslík kapalný. S řešením tohoto úkolu bylo za-

počato již v roce 1982, kdy byly vypracovány zásady řešení úkolu. Další etapy

zpracováni úkolu byly stanoveny státním plánem standardizace a úkol byl předán do

schvalovacího řízení na lííIM Praha v říjnu 1964. Konečný návrh normy byl ÚNII uchvá-

lex v květau 1985 pod číslem ČSN 65 4400. Platnost normy byla zveřejněna re Věst-

níku tjjííí č. 1 z roku 1966 a norma ajtbyl* úiinnootl dnen 1. tuba*. 1986o

ČSH 65 4400 Kyalílc kapalný platí pro výrobu, kontrolu jakosti a dodávání kys-

líku kapalného, jak technického, tak i medicinálního. Kyslík kapalný technický

je dodáván re dvou druzích jakosti, rozlišených podle obsahu hlavní složky a. po-

dle způsobu použití. Druh 1 obsuhuje min. 99,7 % obj. kyslíku, druh 2 99,5 % obj.

kyslíku. Kyslík medicinální se dodárá v jednom druhu jakosti s čistotou mix.

99,0 % obj. kyslíku, přičmž musí být splněny kvalitativní požadavky platného 2sl.

lékopisu, dnes 4. vydání. Běhempřípravy ke 4. vydání Usl. lékopisu jsme jednali

e lékopisnau komisí o metodách stanovení i hodnotách, které budou uvedeny. Bylo

nutno přihlédnout zvláště k lékopisu evropskému, který je vzorem pro 5sl. lékopis.

Zpřísnil 3e obsah oxidu uhelnatého, byla však odbourána zastaralá metodiky stanove-

ní a byla nahrazena použitia detekčních trubiček.

Vedle jakostních parametrů vyráběných druhů kapalného kyslíku jsou v textu normy

uvedeny metody pro zkoušení kvality. Kromě klasického objemového stanoveni kys-

líku byly do norna zahrnuty i moderní fyzikálně chemické metody pro stanovení

obsahu kyslíku, jako např. použití analyzátorů na principu magnetické suscepti-

bility (např. známé analyzátory llagnoa fy Hartman - Braun, Pertnolyt ty Junkalor).

Norma obsahuje samostané kapitoly týkající se vzorkování kapalného kyslík*, je-

ho balení, dopravy a skladování a je doplněna o informativní přílohu o bezpečnos-

ti a ochraně zdraví při práei, která byla konzultována o pracovníky MZ &SR, UZ SSR

* IHE Prah*.
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Řešení jednotlivých etap úkolu- se zúčastnil* 50 účastníků normalizačního ří-
zení, došlo také k vyjádření nesouhlasu k námi předkládaným návrhů™. Nesouhlas so
týkal hlavně rozdílných údajů uváděných fyzikálních konstant kyslíku* Rozdíly, vy-
plynuly z používání různých literárních pramenů. Vzhledea k tomu, že v těchto hoi-
aotách se rozcházejí i všeobecně uznávané prameny a vzhledem k tomu, že fyzikální
vlastnosti látek uváděné v Cs.V, slouží pouze jako orientační hod::oty, domníváme
se, že tyto připomínky byly nepodstatné. Kromě dalších drobných formálních při-
pomínek, které byly vyřešeny, xevyskytly se během řešení celého úkolu žádné daläi
problémy.

Druhým z řady kapalných plynů, jehož výrobu, kontrolu jakosti a dodávání bylo
nutno převést na úroveň státní nurmy, byl kapalný dusílc. Dusík kapalný »e »ačal
zároveň s kapalným kyslíkem vyrábět v n.p. Technoplya Praha v roce 1972, podle
FND 35-201-71. V průběhu let, zároveň se spotřebou knpalného dusíku, rostl i po-
čet jaho výrobou. Jukont výrobku bjla laručována podnikovými normami, např.t
TPA 6-294/63 Palivový kombinát Ant. Zápotockého Ústí nad Labem
TPA 7-343/73 Sokolovský revír, palivový kombinát 25. únor, k.p. Vřesová
TPD 33-295-82 Chemopetrol, k.p., CHZ ČSSiP Litvínor
TPC 14-156-74 NHKG n.p. Ostrava

Stejně jako u kyslíku vyžádala si potřeba sjednocení technických podmínek zpraco-
váni aové ČSJÍ pro kapalný dusík. S řešením úkolu bylo podle státního plánu standar-
dizace započato v roce 1983 a v květnu roku 1985 byl v termínu splněný úleol
přijat [Jííil Praha do schvalovacího řízení. Návrh byl r únoru 1966 schválen poá čía-
lem ČSN 65 4330.

Norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání a skladování dusíku kapalného, jak
čistého, tak i technického. Dusík čistý se dodává ve dvou druzích jakosti, dusílc
technický také. Jednotlivé druhy jakosti se od sebe liší obsahem hlavní složky*
dusík čistý, druh 1, obsahuje min. 99,999 % obj. dusíku, druh 2 99,99 % obj» dusí-
ku. Dusík technický, druh 3, obsahuje min. 99,7 % obj. dusíku a druh 4 97,0 % obj.
dusíku. Hlavní nečistotou v kapalném dusíku je kapalný kyslík. V obsahu dusí-
ku je zahrnuto i nepatrné množství argonu, který je vždy v kapalném dusík* příto-
men.

Pro zkoušení kvality byla do normy zařazena vedle plynové chromatograf!•,
také metoda absorpční a též možnost využití přístrojové techniky (analyzátor
Permolyt fy Junkaler NDR). Členění normy do jednotlivých kapitol je podobné Jako
u kyslíku kapalného. Norma obsahuje samostatné kapitoly týkající se zkoušení,
vzorkování, balení, skladování a dopravy a je doplněna přílohou o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci*

Posledním z řady kapalných plynů, jehož výroba, kontrola jakosti a dodáváni
bude zaručeno na úrovni státní normy, je argon kapalný. Řešení tohoto úkolu vyply-
nulo z tendence zaručit kvalitu všech kapalných plynů státní normou. Úkol >yl
zadá* státním plánem standardizace na rok 1985. V tomto roce bylo také s řešení*
úkolu započato, a to vypracováním zásad řešení. Také v tomto případě si potřeba
sjednotit všechny technické parametry kapalného argonu pro všechny výrobce, vynu-
tila vypracování nové 3SN pro Argon kapalný. DUBU* byla kvalita zaručována podni-
kovými normami jednotlivých výrobců kapalného argonu, např.t
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PSD 35-301-71 Technoplyn n.p. Pruha

?H 65 4325/80 POLDI 50JÍP KlaáKO

TPC 14-255-34 HHKG Ostrava

Argon kapalný so dodárá ve dvou druzích jakosti, rozlišených podle obcah*

hlavni složky* ^rui 1 obsahuje rai»« 99,999 % obj. argonu, druh 2 99,99 {5 abj.

argonu. Hlavní nečistoty v knpalnén argonu ÍTDŽÍ kapalný kyslík a dusík. Pru

rkoušení kvality byly do aorray začleněny redle plynové chronatogrufie, také aaa-

lytícké .-aetody používající razných dostupných analyzátorů (Klcoflux, hmotový

spektrometr). Podmínkou použití těchto analyzátorů ve viech případnou je, aby

něly odpovídající citlivost a. aby byly pravidelně kalibrovaný cejcViovním plyne*

v rozsahu měřených Koncentrací. Také tato norraa obsahuje samostané kapitoly tý-

kající se vzorkovi.-ii, dopravy a skladování a je doplněna přílohou o ochraně

zdraví při práci R kapalným argonem.

U kapalného &rgsnu a také u jcupalného dusíku je nutno počítat s tím, že v

případě používání -ôc'r.co plyna v otevřených. Ĵ ev/arových nádobách, jako chladiv,

áoehizí p«3tunnou :<D.ide.izací vaducJiu ke amSně kvality.

U vzorkování kapalného arjjonu a dusíku bylo experimentálaě »rěřen», že nel*e

rzorky odebírat do 'jowarovych nádob, složení plynu se bčhea velmi krátku ôoby aě-

aí. To platí vňiiic pru plyny s vysokou Čistotou. Tímto zjiatěaírn ce značně zkompli-

koval odběr vzorků kapalných plynů. Vzorky jo nutno odebírat áo specielních Yzor—

kovaSá, kde po odběru dochází k celkovému zplynění vzorku a při přechiéw áo plya-

né fáze, nedochází ka z.-něno složení. Vzorkovače jsou však z dovozu a kapitalis-

tických států, v USSK se zatín nevyrákí.

Konečný návrh nové 5sH 65 4300 Argon kapalný byl schválen jak neopomenutelný-

mi, tak i hlavními účastníky normalizačního řízení. V říjnu 1986 byl v termínu

splněný úkol předá* na ŮXi do schvalovacího řízení a v březnu 1987 byl ÚÍJK schvá-

len.

Ještě před zahájením řešení všech uvedených úkolů byla vyvinuta relká snaha

o získání všech do kupných zahraničních norea na kapalné plyny. Podařilo se nám

íískat aěkterJ zahraniční nanny, které sl«užily ja.:» výclfzí a podkladový materiál

při vypracovávání Sfjíf pro nnSe kapalné plyiy. Výroba kapalných plynň není v čet-

ných zemích ještS ruzšířena, takže norem na kapalné plyny je podstatně raéaě než

na plyny otlačené.

V" souvislosti s rozvozem kapalných plynů v silničních autocisternsch, obje-

vuje se- barevné značení těchto autociaterert v reridované Csií 07 8509"Sarevn« o»-

*aSen£ kovových tlakových nádob k dopravě plynů pro technické účely".

Schválenia a zvr-řejněnía ršech tří uvedených nových ĽSH pro kapalné plyny

byl splněn úkol 3jud;iouení technických parametrů vyráběných a distribuovaných ka-

palných plynů, zavedení jejica jednotné metoiiky při zkoušení a zaručení jejiek

kvality v celé ČSSR na úrovni státních norem.
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špaček Jaroslav

VÚPCHT Hradec Králové, Hesslova 956

Nízkoteplotní oddělování acetonu ze smřsi plynů - surového oeetylenu, surového

etylénu a topného plynu

(LO'.V-TEMPERATt/RE SEPARATION OF ACETONE FROM THE MIXTURE OF RAW GASES-ACETYLENE

AND ETHYLENE AKT; COMBUSTION GAS)

SUMMARY : For separating acetone from the mixture of raw gases<(acetylene and

ethylene and combustion gasjthe technologic process based on low -

temperature partial condensation of the mixture with regard to re-

quired separation of acetone, losses of ethylene and safety of opera-

tion of the unit from the point of view of the elimination of the solid

phese formation has been designed. For cooling the gases a combined

cooling cycle with ethylene cooling cycle using two-stage piston

compressor and additional propylene cooling system is designed. When

designing the unit also the important question of safety of operation

from the standpoint o" protection of the ethylene cooling cycle W8S

solved.

Uvod

Podle původního řešeni výroby vinylchloridu se pomocí acetonu absorpčním

dílením pyrolyzního plynu ziskoval acetylén a SEČE; plynů, ze které se dále získá-

val nízkoteplotním dílením etylén a topný plyn.

V nízkoteplotnín; zařízení se surový etylén dělil v soustavě výměníků souprou-

dou kondenzací no vocľi'kovou frakci a kondenzáty při řízných teplotních iírovníeh

vhodných pro vstup tic rektifikační kolony, kde docházelo k jejich děleni na meta-

novou frn-cci a čistý etylén. Jednotlivé frakce tvořily zpítné chladící medium

ve výnii-nících. Ztráty chlfldu do okolí a nedokonalou výir.Enou tepla byly kryty škr-

tícím efektem a výrobou chladu v přídavném chladícím cyklu se smfsl CH^-CjH^.

Hlavním produktem dilení byl čistý etylén o složení (mol*): C 2H 4 97,15; CH^ 0,01;

C2Hg 2,84.

Při novém řeaení celé technologie výroby vinylchloridu v CHZWF Nováky byl sní-

žen požadavek no Jistotu suroviny - etylénu nn technologicky dostačující úroveň

(C 2H 4 91,9 mol«).

Na zóklsde novóho absorpčního dčlení se získává smčs ocetylenu a oxidu uhli-

Citého, technicky fi^tý otylen o složení (molífi) CjH. 91,9 ; Ľ0 0,2; C0 2 3,0;

CK^ 2,8; C^Hg 2,1 a topný plyn, tudíž nízkoteplotní dálení pro výrobu čistého

etylénu jií není aapcl/'obi. Aceton ae voak musí ze všech tří produkt1! džlení

odstraňovat, přičemž te musí chlazení zejistit camostotným chladicím okruhem.

Tt!'-j nové technologie se vyznačuje vysokou Úsporou elektrické energie (100,8 TJ/rok)

o zvýSenou beapoiíností provozu.

Předostem řeaení VÚFCHT Hrodec Králové je nízkoteplotní oddělováni acetonu

ze nmSsi plynň.

Při návrhu procesu byly využity poznatky z návrhu a vývoje kryogenních
dálících a zkapelňovocích zařízení.
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Popis technologie

(Zapojení aparátů viz základní schema)

Oddělování acetonu ze smíci plynů je založeno na nízkoteplotní parciální kon-

denzaci, přičemž jednotlivé proudy (suroví acetylén, etylén a topný plyn) jsou

ochlazovány na nejnižší možná teploty s ohledem na co nejlepäí oddělování acetonu,

přitora je však třebe brát v iivp.hu rosné body a trojné body z hlediska ztrát ety-

lénu a nebezpečí tvorby tuhé fáze CO^.

Teploto dřlení u proudu surového acetylénu a etylénu bylo stanovena na 213 K

(-60° C), topného plynu 183 K (-90° C).

Ztráty chladu nedokonalou výiařnou tepla, ztráty do okolí, atráty rozpoustE-cím

teplem a ztráty kcnc-jnaecí acetonu jsou kryty chladicím okruhem. Chlazení je pro-

vedeno ekonomicky odvodem tepln na dvou teplotních drovních pomocí etylenového

chledícího okruhu s předchlozeníffi kapalnící propylenem, který je k dispozici

z chladicího okruhu seřízení na praní plynu acetonem. .

V návaznosti na požadavky technologie byly stanoveny parametry etylenového

chlazení osazeného bezmssnýni dvoustupňovým pístovým korcpresorea fy A'JLAS-COPCO

1) Tlak za II. stupr.ím kompresoru je volen v souvislosti s potřebou zkapalnění

etylénu při teplot? 241 K (-32° C) v propylenovém výparníku E9; s přičtením

tlakových ztrát činí 1,87 MPa.

2) Tlok na vstupu do I. stupnž kompresoru 0,15 KPo odpovídá po přičtení tlakových

ztrát požádat

ve výparníku B6.

ztrát požadavku na požadovanou teplotu v chladicím cyklu, tj. 178 K (-95° C)

3) Tlak na vstupu <?o II. stupně kompresoru 0,6 K?a odpovídá po přičtení tlakových

ztrát požadavku na pracovní teplotu v chladicím cyklu, tj. 208 K (-65° C)

ve výparníclch S2, 134-

Přebytek chladu v zařízení se využívá částečně k podchlazení vstupujícího

propylenu ve výměníku EL2, což vede k úspoře spotřeby propylenu sníženou ztrátou

odparem po seškrcení před výporníkem E9 a dále k chlszení cirkulačního etylénu

no oánl a výtlaku II. stupni kompresoru ve výmSnících E7, E8 což vede k dspoře

kompresní práce o chladící vody.

Zařízení je navrženo ve venkovním provedení. Aparáty jsou umístěny v plášti

nízkoteplotního bloku s perlitovou izolací.

Specielně pro tuto stavbu s minimálními prostory pro montáž byl nízkoteplot-

ní blok vyroben v ZVÚ Hradec Králové a dodán na stEVbu jako kompletní smontovaná

jednotka se specielním zabezpečením aparátů pro dopravu v ležatém stavu, což

umožnilo minimalizovat nároky na montáž zařízení z hlediska pracnosti i časové

'náročnosti.

Obzvláštní pozornost byla věnována jištění etylenového chladícího okruhu

proti stoupnutí tlaku. JiatĚní je provedeno dvämo nezávislými systémy postupně

na sebe navazujícími.

Stoupnutí tisku na určenou hodnotu 2,2 MPa bude signalizováno, po stoupnutí

tleku na 2,7 MPa budou automaticky otevřeny oäfuky na polní hořák, v případe dol-
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äího stoupnutí tlaku na.3»l MPa je systém j i š těn pojistnými ventily, které jsou
zdvojené s předřazeními zomykatelnými uzavíracími ventily.

Tímto ŕeäením mohl být snížen pracovní t lak aparátů a tin: podstatně i jejich
hmotnost.

TOPNÝ PLYN

ZÁKLADNI SCHEMA
NÍZKOTEPLOTNÍ ODDĚLOVÁNÍ ACETONU ZE, SUROVÉHO ACETYLÉNU,

SUROVÉHO ETYLÉNU A TOPNÉHO PLYNU

E< VYMENIK

E 2 VÝPARNÍK ETYLÉNU

E3 VYMĚHIK

EV VÝPARNÍK ETYLÉNU

E5 VÝM£HI'K

E6 VÝPARNÍK ETYLÉNU

E.7 VYMENIK

E4 VY'MÉNIK

E 9 VÝPARNÍK PROFYLE.HU

E10 VY'MENI'K
I-u 111
E l l VYMENIK

E12 VÝMÉNI'K

H-1 ÍAÍOE.NIK ETYLEHU

K< KOMPRESOR

1h ODLUČOVAČ

1 1 ODLUČOVAČ

7 3 ODLUČOVAČ
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Kízení kryogenického systému s expanzní turbinou

(THE COHTRO1 OP THE CRY.OBEHIC SXSÍEM WITH EXPAIíSIOH TURBINES)

SUMMARY: At the present time a great emphasize is put on the operation reliability
and automatic work of the helium liguefying systems.
So fulfill the above demands the helium liguefiers with expansion tur-
bines using microcomputer systems are built. Xt allows to operate them
without attendance as "household refrigerators".
In this paper the concept for automatic operation is described. Use is
envisaged of the control system employing a desk-top computer and a
microcomputer for data acquisition and control (MCDAC). The MCDAC micro-
computer is built - in the cross-field switchboard.
The suggested control system performs the follov/ing:vacuum checking, con-
trol of gaseous helium system, o£ helium purification, of liquid helium
system, of helium compressors and proper helium liquefier.

itfa základě zkušeností a doporučení z našich prvních realizací řídicích systé-
mů pro systémy zkapalňování helia, které byly zveřejněny v I>1, jsme se pokusili
navrhnout nový řídicí systém respektující většinu doporučení.

Hoví řídicí systém byl navržen pro kryozabezpečení pracující s heliovým zka-
palňovačem s dvěma expanzními turbinami.

Z funkčního hlediska zabezpečuje řídicí systém:
- sekvenční automatiky (řízení)
- číslicovou regulaci
- informační systém včetně
komunikace s operátorem
procesu

Sekvenční automatiky jsou realizovány následujícími simultánními procesy:
- řízení a kontrola vakua
- řízení provozu vlastního zkapalňovače helia s dvěma expanzními turbinami
- řízení provozu kompresorů, které zajišíují tlakové helium pro vlastní zkapalňovač

a umožňují dotlakováni přebytečného helia do tlakového zásobníku
- řízení provozu vnějších tlakových čističů helia
- řízení hospodářství plynného helia
- řízení hospodářství kapalného helia.
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V sekvenční automatice řízení provozu vlastního zkepalňovače helia s expan-

zními turbinami j n zajištěna komunikace a ovládání podřízené řídicí mikropočíta-

čoví! jednotky, která přímo řídí atart, provoz a odstavení (rozběh - brždění) dvou

expanzních turbin. Komunikace mezi nadřízeným a podřízeným mikropočítačem se děje

pomocí třinácti dvouhodnotových signálů. Nadřízený" řídicí mikropočítač dále kontro-

luje činnost pomocí otáček expanzních turbin.

Beplotní režim zkapalňovače je -stabilizován číslicovou regulací teploty za

expanzními turbinami na základě změn průtoků Joule-Ehompsonovým škrticím venti-

lem. Číslicová přírůstková ?ID regulace pracuje s číslicovým jednakapacitním

filtrem na vstupu regulované veličiny a 3 omezeními maximálních regulačních odchy-

lek a maximálních regulačních zásahů.

Zároveň je paralelně zkoušena v té.o regulační smyčce adaptivní regulace.

Informační systém zabezpečuje výpis všech enalogových veličin napojených na

řídicí systém ve fyzikálních jednotkách procesu a stav všech binárních vstupů.

Komunikace s operátorem procesu zajišíuje:

- automatický výpis poruchových stavů v okamžiku vzniku poruchy,

- výpis provozního protokolu v hodinových intervalech a po 8-ir.i hodinách,
- konverzaci mezi řídicím systémem a operátorem.

Konverzace umožňuje tyto funkce:

- synchronizaci s reálným časem včetně datumu,

- zařazování a vyřazování simultánních procesů z činnosti,

- start, pozastavení a restart sekvenčních automatik včetně ovládání dílčích

funkcí na základě zněny hodnot řídicích semaforů,

- volbu výstupních zařízersí,

- čtení a zápis hodnot v operační paměti RAM; tato funkce je chráněna proti ne-

oprávněnérau použití,

- změnu konatant číslicové regulace včetně žádané hodnoty,

- volitelné konverzační nastavení jednotlivých výstupů systému pomocí klávesnice

a obrazovky.

Uživatelské programov ó vybavení zajištující základní řídicí funkce, tzn.

sekvenční automatiky a číslicovou regulaci, je uloženo v pamětech E?ROM v jed-

notce, která komunikuje s technologickým prostředím. Toto řízení probíhá ve stro-

jDvých jednotkách a je zajišíováno procesy, které pracují v operačním systému

reálného času. Jádro operačního systému reálného času umožňuje práci až 32 si-

multánních procesů. Procesy jsou plánovány v čase s elementárním krokem 50 ras

s využitím priorit. Procesy je možné zařazovat, plánovat v čase, pozastavovat

na určitý čas či na neurčito, případně vyřazovat. Systém reálného času umožňuje

též komunikaci se vstupy a výstupy technologického procesu s využitím přerušo-

vacího systému.

Ha tuto jednotku je napojen stolní mikropočítač ve funkci inteligentního

terminálu pro styk s operátorem procesu. Komunikace mezi mikropočítači (základní

řídicí jednotkou a inteligentním terminálem) se provádí po sběrnici IMS-2.
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Základní řídicí jednotka je schopná funkce i s vypnutým inteligentním termi-
nálem a nejnutnější komunikace s obsluhou ae provádí pomocí tlačítek a aignálek
stavebnice Mozaika (celkem 9 tlačítek a 9 signálek).

Uživatelské programové vybavení inteligentního terminálu pracuje jíž ve
fyzikálních jednotkách technologického procesu a je provedeno tak, aby bylo co
nejsrozumitelnější operátorovi. Ha programovém pozadí inteligentního terminálu
je možné provádět výpisy provozních protokolů na tiskárně, případně hardcopy obra-
zovky. Pro ulehčení práce se systémem jo inteligentní terminál vybaven vestavěným
návodem pro otsluhu a funkcí pomoci (tav t "help " ) .

Snahou řešitelů řídicího systému bylo zajistit požadované funkce s komfortem
pro obsluhu, náležitou spolehlivostí systému při využití tuzemských mikropočíta-
čových stavebnic.

Literatura:

1. Kotva J., Doležal L. Zkušenosti s aplikací mikropočítačové techniky pro měře-
ní a řízení kryogenního systému sepařátoru kaolinu.
Sborník konference Kryogenifca '86, Dům techniky ČSVTS
Praha; 1986
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íľová řade heliových expanzních turbin

( NE'// 3ĽKITS3 OF HSLIUK EXPANSION TURBIN3S )

"CUJ.^AHY : The paper describes new ideas for improving the cryotechnology

for cooling of seporete superconducting magnets. The most advanced

solution is a modified He liquefier-refrigerator with screw com-

pressor ant?, miniature expansion turbines. New types of helium ex-

pansion turbines, now under the standard production with a cooling

capacity froTi 90 to 2000 Watte are precented in the paper.

Kapalné He zůstává i nadále chladicím mediem uživeným pro ličely výzkumu

v oblocti nejnižších teplot, dokonce i v oblasti promyslových supravodivých

magnetů se díky prudce rostoucímu počtu eplikccí význam kapalného helia a zka-

pslňoveáů pro jeho zlmpalňovánf stále zvětšuje. Rychle se zvětšuje počet do pro-

vozu uváděných lífcnrských diagnostických MRI celotelových tomografů jejichž

magnetický systém £ magnetickou indukcí 2 až 4 T v objemu 0 600 x 800 mm je

vždy supravodivý. Právi tato dnes nejrozšířenější aplikace silnoproudé supra-

vodivosti vedla k řndr- iniciativ s účelem vyrobit spolehlivý zcela autonomní

kryogenní systém schopný dlouhodobého, bezobslužného provozu. Jednu z cest na-

značilo fivma SUMITOMO /I/, která zkonstruovala rekondenzační jednotku

s Gifford Ke Mahonovým strojem doplníným JT stupnSm, která je vkládána do kryo-

statu magnetu stínrn^ho kapalným N 2 » zabezpečuje rekondensaci odpařeného He.

Tento systán vyžaduje zásobování LNp a zvládá pouze ustálený režim supravodi-

vého magnetu. Chladicí výkon rekondenzaCní jednotky je 3 W/4,3 K o max. doba

provozu bez údržby je 5000 hodin.

Druhou cestou, konstrukcí miniaturního zakaplnovače He - refrigerátoru,

se vydflly firmy HITACHI a LINDE. Oba systémy, z hlediska koncepce jsou si

blízké. Zkepalňoveč - refrigerator zabezpeCuje všechny požadavky supravodivé-

ho magnetu, t.j. udržování supravodivého vinutí při teplotě 4,5 K, chlazení stí-

nících plášíú na teplotu cce 70 K a chlazení elektrických přívodů (za ustálené-

ho provozu rozpojenýcli). Pro zajištčnl dlouhodobého spolehlivého provozu zfca-

palňovsSe používají obS firmy shodně mazané Šroubové kompresory a dvojici

Heliových Expanzních Turbin (HeExT). Firma HITACHI / 2 / navrhla dvojici HeExT

s hřídeleai 0 4 mm a prae. koly 0 6 mm otáčejícími se 816000 e 519000 ot/min.

PrévS pro potíže s provozem těchto turbin nedoälo dosud u firmy HITACHI k vý-

robě těchto zkapalňovsčů.

Firma LINDE /3/ zkonstruovala zkepelňovač He-refrigerátor s progresivním

schématem vyznačujícím se autoregulační. schopností kryogenního systému ve váech

režimech provozu supravodivého m8gnetu. Pro tento zkapalňovač, který je

od roku 1987 ve velkých sériích firmou LINDE vyráběn, byly ve VÚPCHT v Hradci
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Králové vyvinuty miniaturní HeExT s pracovními koly 0 12 a 15 mm uloženými na hří-
delích s plynovými ložisky a max. prac. otáSkemi 33OOOO Vmin. Uspořádání česko-
slovenské koncepce HeExT s elektromagnetickou vířivou bradou a plně elektronickou
regulaci provozu je zrejmé ze schematického řeau na obr. 1 a bylo popsáno
nepř. v /A/.

8
1 - hřídel

2 - red. plynové ložisko

3 - axiální ložisko

4 - těleso vířivé brzdy

5 - budicí cívka

6 - pracovní kolo

7 - rozváděči lopatky

8 - snímače otáček

Obr. 1 ňez.heliovou expanzní turbinou s plynovými ložisky

Zavedení sériové výroby tdchto HeExT v l.BS závod Velká Blteá v roce 1986/87
i výborné zkuSenosti z jejich dlouhodobého 20 000 hodin trvajícího provozu byly
impulzem pro vývoj o konstrukci nové řady HeExT i pro větáí zkapolnova5e He.
Nejmenáí HoExT označené X s chladicím výkonem 90 * 300 ví byly doplnSny HeExT
označenými y s chladicími výkony 300 * 800 w a dále HeExT oznaCenymi Z s chla-
dicími výkony 800 t 1900 \v. Vznikla tak ucelená výkonová řada HeExT s parametry
uvedenými v tab. 1.
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PrômSr prseovního kolo mm

Provozní/max.otáčky l/min

Výkon W

Pracovní teploty K

Účinnost (adiebat.) 55

Hmotnost kg

T y

X

12 * 15

300000/330000

90 * 3Q0

10 f 70

53 * 58

7

p o v á ř a d

Y

15 f 19

250000/300000

300 t 800

10 Í- 70

62

8

a

Z

19 * 28

24OOOO/28COOO

800 r 1900

10 * 70

65 * 70

12

Tab. 1 Parametry nové řady HeExT

Uspořádání řičícího systému a pomocných okruh'1 HeExT je zřejmé z obr. 2
a je popsáno na pí-, v /5/.

2 20 V; 50 Hz

Obr. 2 Regulafinl a chladicí obvody HeExT
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/ 1 - hlavní ventil pracovního plynuj 2 - ventil ložiskového plynu; 3 - řídící

judriotkíi; 4 - Gi-iuiKulátor; $ - HeExT; 6 - Snímač otáček; 7 - FV ventil

8 - filtr ložiskového plynu; 9 - monostet; 10 - Čerpadlo; 11 - výměník;

12 - ventil regulace teploty vody; 13 - indikátor průtoku /

Novř vyvinutá řada československých HeKxT, které prokázaly dlouhodobou spo-

lehlivost i vysoko technické parametry, umožňuje zavedení výroby zkopalňovečů He

se znkaplňovacími výkony 3 a2 100 1 LHe/h. V současné době byla v n.p. PEROX Děčín

zahájena výroba zkapolňovočů He se zkapalňovacím výkonem cca 20 1/h, které využí-

vají HcSxT řady Y.
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ЭййМТИВНОСТЬ НОВЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В ЮТОГЕННЫХ СОСУДАХ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

EFFICIENCY OP KEY/ HEAT INSULATIONS IN SKALL-SIZE CRYOGENIC VESSELS

SUbiMARY : A number of new promising types of superinsulation is developed on

the base of packings made of mineral and synthetic fibers and ad-

sorbents. Their commercial production is brought in. The thermal

efficiency of new materials in cryogenic vessels ia 1.5 times high-

er than that of serial ones, Ihose materials do not form detrimen-

tal dust particles,,

Основным резервом в повышении ресурса работы современных криогенных сосу-
дов является совершенствование экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ) и техноло-
гии ее применения [ I] . Уменьшение коэффициента теплопроводности хорошо отва-
•куумированных ЭВТИ может быть достигнуто за счет снижения радиационной и контакт-
но-кондуктивной составляющих теплопереноса. Учитывал,, что в условиях практичес-
кого использования в криогенных сосудах изоляция испытывает значительные усилия
сжатии, особенно в случае машинной намотки, основной вклад в теплоперенос через
ЭВТИ вносит контактно-кондуктивная составляющая, которая определяется прежде все-
го материалом и структурой прокладки.

Соотношение длл расчета контактной составляющей А. к эффективного коэффи-
циента теплопроводности ЭВТИ получены в раи'ате [Z]

l
K
 = ka-n-'k„-k

3
 , (I)

где А. и - коэффициент теплопроводности прокладки в продольном направлении,
L 9 - расстояние между экранами, а. - радиус пятна контакта, п. -

число контактов экран-прокладка на единице площади,

Здесь Оэ - толщина экрана, £лр» Е э - модуль упругости прокладки и эк-
рана, f-npif-s - коэффициент Пуассона прокладки и экрана, Р - давление,
сжимающее пакет ЭВТИ, Р*= 12... 17.

Из анализа соотношений (1-3) следует, что оптимальная прокладка должна иметь
минимальную продольную теплопроводность, а значение модуля упругости, близкое к его
величине для экрана. Последнее условие обеспечивает минимальный размер пятен кон-
такта. А чтобы обеспечить малое число контактных пятен, давление сжатия слоев ЗВТИ
должно быть минимальным. Поэтому толщина экранов и прокладок с учетом их волнистое-
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ти должна быть также минимальной. Малое значение продольной теплопроводности прокладки
можно получить, используя волокна с низкой теплопроводностью и небольшой длины при '
минимальной толщине и массе бумажного материала. Такими волокнами являются волокна
из базальта, стекла, целлюлозы, лавсана, нитрона и других полимерных материалов.

Для пакетов ЭБТИ большой толщины актуальным является также вопрос удаления
продуктов газовыделенил из ее слоев. Идеальным решением этой проблемы было бы соз-
дание прокладки, содержащей адсорбент и способный поглощать газовыделение каждого
слоя ЭВТИ.

В связи с расширением масштабов применении криогенных устройств в народном хо-
зяйстве к прокладочным материалам, кроме требования высокой тепловой эффективности,
стали предъявляться и другие требовании. Новые прокладочные материалы должны быть
достаточно дешевыми, прочными (чтобы допускать машинную намотку на сосуды), отве-
чать санитарно-гигиеническим требованиям. Кроме того, прокладочные материалы должны
иметь широкую сырьевую базу и производиться с помощью высокопроизводительного обору-
дования. Этому комплексу требований в наибольшей степени отвечают новые прокладочные
материалы на основе минеральных и синтетических волокон, изготавливаемые "мокрым"
способом по бумагоделательной технологии. "Мокрый" способ изготовления прокладок
является высокопроизводительным, позволяет вводить в волокнистую массу любые мелко-
дисперсные компоненты и изменять в широком диапазоне прочностные, тепловые, оптичес-
кие и другие характеристики бумаг. В настоящей работе исследовалась эффективность
ЭРЛ'И с прокладками, изготовленными с использованием базальтовых, целлюлозных, лавса-
новых, ацетохлориновмх и углеродных волокон.

С целью отбора наиболее перспективных материалов на. первом этапе проводились
испытания образцов ЭВТИ с новыми прокладками на плоском калориметре. Схема зкепе-
•-оиментального устройства для определения коэффициента теплопроводности пакетов ЭВТИ
в диапазоне граничных температур 300 - 77 К представлена на рис. I. Тепловой поток
определялся в стационарном режиме по тепловой мощности, подводимой к контрольному
нагревателю. В качестве экранов ЭВТИ использовалась пленка алшинизированнан поли-
этилентерефталатная (ПЭТ Д/t) толщиной 6 - 1 2 мкгл. Были проведены исследования влия-
ния на теплопроводность ЭВТИ процентного содержания отдельных компонентов, длины и
диаметра волокон, степени их размола, усилил сжатия и плотности укладки ЭВТИ, тем-
пературы, вакуума.

Испытание на плоском калориметре позволили выбрать оптимальную структуру,
состав, технологию изготовления новых прокладочных материалов. На этой основе в
настоящее время выпущены технические условия на бумаги типа НТ-8, HT-IO
(ТУ 13-7308001-695-84), CHT-IO, УСГ1Т (ТУ 13-7310005-20-87) и организован промыш-
ленный выпуск указанных материалов.

В дальнейшем тепловые и окспериментальные характеристики новых прокладочных
материалов были исследованы на серийных криобиологических сосудах "Х-34Б" с жидким
азотом. В качестве экранов ЭВТИ использовалась пленка ПЭТ^г, ДЛ толщиной 5 мкм.
Изолирование производилось машинным орбитальным способом лентой шириной 75-90 мм.
Средняя толщина пакета ЭВТИ на сосуде составляла 70 мм, плотность укладки - 10 -
17 экр/см. Ресурс работы сосудов "Х-34Б" определялся исходи из объема сосуда (35л)
и среднесуточной испаряемости, измеряемой весовым методом через 15 - 20 суток после
заливки азота в сосуд. Результаты испытаний представлены в таблицах I и 2.

В табл. I' также приведены значения предела прочности бумаг на растяжение
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Таблица I.
Тепловые и прочностные характеристики ЭВТИ

» :Прокладочный
п/п:материал ЭВТИ

Предел
прочности,
кг/мм

Ресурс сосуда
"Х-34В",
сутки

Теплопроводность ЭВТИ,
мкВт/см.К

сосуд
"Х-34Б"

: калориметр

I. Э В
2. НТ -
3. АНТ
4/ УНТ
5. СНТ
6. УСНТ
7. ПЭТ

Т И - 7
10
- 10
- 10
- 10
- 10
пленка

0,35

0,1
0,09

о,ое
0,37
0,33
19

180 - 210
21?
218 - 262
235 - 254
203 - 218
235 - 250
217

1,41 - 1,1
1,04
1,03 - 0,76
0,92 - 0,81
1,17 - 1,03
0,92 - 0,83
1,04

0,31
0,30
0,29
0,33
0,35
0,34
0,35

( бр ) и рассчитанные значения эффективного коэффициента теплопроводности ЭВТИ на
сосудах "Х-34Б'\. Для вычислении коэффициента теплопроводности использовалась мето-
дика расчета криососудов "Х-34Б" [31 , основанная на решении сопряженных нели-
нейных двумерных задач теплопроводности в пакете ЭВТИ и пробке криососуда, одно-
мерной задачи в горловине с учетом ее охлаждения парами и радиационно-коидуктивно-
го теплообмена через щель или слои стеклобумаги между ЭВТИ и горловиной. Характер
температурной зависимости коэффициента теплопроводности ЭВТИ принимался по данным
работы [4] .На рис. 2 представлены полученные по данной методике значения ре-
сурса работы криососудов "Х-34Б". для различных величин среднеинтегралькой (в диа-
пазоне 300 - 77 К) теплопроводности ЭВТИ. Методика была апробирована на шести раз-
личных модификациях серийного сосуда "Х-34Б" с жидким азотом (объемом 35 л).с се-
рийной полистироловой прэбкой и пробкой с вакуумно-порошковой теплоизоляцией СВГ1И).
Сосуды изготавливались при наличии щели между пакетом ЭВТИ и горловиной шириной
2 мм и без нее. Во всех случаях снаружи горловина была покрыта 6-8 слоями стекло-
бумаги ЭВТИ-7. В сосуде с ВПИ пробкой в одном варианте пары пропускались вдоль
наружного периметра, в другом - через центральный канал, при этом почти полностью,
исключалось использование их холода. Зо всех шести вариантах рассчитанные значения
теплопритоков совпадали с экспериментальными в пределах 5 - 12$.

Из результатов, представленных в табл. I, следует, что ЭВТИ на основе новых
прокладочных материалов в условиях их использования в сосудах "Х-34Б" имеют более
высокую тепловую эффективность, чем серийная изоляция со стекловуалыо ЭВТИ-7.
Наилучшие результаты достигнуты с прокладками, содержащими адсорбенты (УСНТ-10,
УНТ-10), а также ацетохлориновые волокна (ЛНТ-Ю). Имея тепловую эффективность .
в 1,5 - 1,6 раза вине серийной ЭВТИ, они позволяют повысить ресурс работы оосуда
на 25%. Следует отметить, что использование материалов УНТ-Ю и УСНТ-10 требует
вакуумировани/i сосудов с прогревом при температурах не менее 100 - 120°С. Высокой
технологичностью и тепловой эффективностью обладают также ЭВТИ на основе синтети-
ческих волокон (СНТ-Ю) и пленочных прокладок ПЭТ. Их достоинством является также
низкая стоимость и отсутствие в период монтажа вредных для человека пылевидных
силиконовых частиц.

Из данных таблицы также следует, что новые ЭВТИ позволили уменьшить разницу
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B TenjtonpoBOňHOCTK Ha c o c y ^ e n IIJIOCKOM ítanopHMeTpe c 3-4 pp npuMepHO flByx p a s .
IlooTOMy flOBefleHMe flo KajiopnMOTpHwecicnx 3HaMeHHíi napaMGTpoB 3I3TH Ha icpnococy,nax npe,n-

3aMeTHMři p e a e p s B HX coBcpmeHCTBonaHHH.

Ilo npoiiHocTHUM xapaKTepMCTHKaM HOBbie npoKJiafloqubie MaTepwanu eyuiecTBeHHO OTJIH-
OT flpyra. O^Ha r p y n n a npoiuiaflOK (CHT-IO, y.CHT-IO, ÍI3T iureHKa) no n p o u -

HOCTH He ycTynaxiT 3BTM-7 H noaTOMy MO«eT Hcnojib3OBaTbCH jyiji KpHoreHHbix cocyfloa c

M HaMOTKOíj yiaojiím'Avi, flpyran r p y n n a (HT-IO, yHT-IO M AHT-IO) MOÄCT Gui-b peico-

Jifl naiceTHOií yK^aflicii 3ETM, nocKO^LKy HX MOHTa»Han npouHocTb MeHbiue. Ho-
Bfcie npoKJiaflO'JHue MaTopHanu HMeioT Maccy OKOJIO 10 r/vr M T0^mHny 30-40 MKM,
KH M3 Í13T IUieHKH HMeJIH TO^UJHHy 5-6 MKM.

Taôjiima 2
CpaBHHTeJIbHbie XapaKTepHCTMKM KpHOĎMOJIOrHlieCICHX COCyflOB

J© j OpaHa,

n/n: $MpMa

•

I CCCP.X3T0

2 - " -

3 X - "

4 AHI-JIKÍI,

SteLdtforri

5 - " -
6 - " -
7 Cm, t . ,

Union Cař&id
8 - " -

9 UliA.MVE
10 - " -
I I 'JjpaHiwr

1 iíapna !06i>eM,

cocyfla !

X-34B

- " -

rxR-34

LA-35
FRX-35/6
35 LD

e
34XT

ApoŕCo F5X-5h

Ji

35

_n

- " _

34

35
35
35

34
33,4

Matscíi5M-33 33,4
(?SV-35A 32,5

iflwaMeTpi
iropjiOBM*

jHH, MM j

60

_"_

-"-

89

51
51
64

51
70
51
50

hlacca

(fíes N
Kŕ

14,3

_"_

-"-

17,6

12,9
17
15,6

17,3
15
16
13,5

jPecypc,
a ):cyTKM

:

180-210

235-250

300

170

175
350
109

340
196
292
240

. Twn co-

cyfla

TpaHcnop'i1-
Hblŕi
_ n _

CTamio-
HapHbifl
TpaHcnopT-

HUfi

_ n _

CTauwonap.

TpaHcnopT.

cTauHOHap.
TpaHcnopT.
CTaiiMOřiap.

TpaHcnopT.

GocTaB
3BTH

- I13T JUA +
+ 3BTM-7

ÍI3T M +
+ycnT-io

— u _
(jjojrbra +

+dyMara H3

^ n- _

_ n _

^ n —

_ n _

_ n _

_ ti _

- paCMCTHMC 3H.aWeHHH RIM rOp^OBHHH TOJIIHHHOň 0 , 6 MM.

OTMeTHTb, IJTO TenjioBbie xapaKTepacTUKH- HOBbK leimoKaojtnuyiPí Ha cocy^ax
"X-34B" ( c o cpeÄHeuHTerpanbHofi TOJIIHHHOÍÍ 70 MM) 6JIH3KH K napaMeTpaM, nojiyneHHbw Ha

3OjiHqnoHHba KOMno3nqHHX UM B sitcnepHMeHTax Ha c$epHMesitOM KanopnMeTpe npH
n30Jif?uwM 25 - 4 2 MM [ 5 , 6 J . TaK flJiíí KOMno3Hi4HB c npoiuiaflKaMH us CTeK^oôyMa-

Tissuatass , mejmonaň ceTKH HJIH neiiJiOHOBOíi ceTKH cooTBeTCTBeHHO no-
3naueHH« 0,75; 0,85 H 0,84 MKBT/CM.K.

rn

ľlpn Mcno^b3OBaHHM 3BTM Ha ocHOBe HOBhix GyMar
o^buioro KojinnecTBa BOAH H3 u,enmono3H JIX BOJIOKOH.

noc^o o6e3raÄMBaHHH yKaoaHHhix 3BTM npvi KOMHaTHOfi TeMnepaTypti B Teuenae H e c -
C/TOK ne yflaeTc.T nojtyiMTb flaB^eHMe Huxte I . I O " í la flaace nocne

KpHoreHHoro c o c y ^ a KHAKHM a30T0M. OflHaKO, nocjie otíesrastHBaHKfl vi3onnu,m B
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2-х недель при комнатной температуре или 4-5 суток при температуре П0-120°С может '
быть достигнут достаточно высокий вакуум в изоляционном пространстве криососуда.
Эксперименты также показали, что ЭВТИ на основе базальтобумаг.ШТ-Ю, УНТ-Ю.АНТ-Ю)
отличаются малой чувствительностью к изменению вакуума вплоть до 6.I0"2 Па.

Таким образом, проведенные эксперименты показали перспективность применения
новых ЭВТИ в криогенных устройствах. Отработана технология изготовления компози-
ционных прокладочных материалов на основе минеральных и синтетических волокон,обес-
печивающая высокопроизводительный процесс выпуска прочных, дешевых, безопасных в
обращении бумажных материалов. Как следует из таблицы 2, использование новых ЭВТИ
в криобиологических сосудах "Х-34Б" позволяет получить характеристики испаряемос-
ти на уровне, соответствующем лучшим криогенным сосудам данного типа.
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Рис. I. Схема экспериментального устройства для определения
теплопроводности плоских образцов ЭВТИ
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Jan Pruäák, Inc., CSc., Václav Heřman,

Hilan Kouba, Ing.

Fyzikální ústav ČSAV Praha, EEROZ n. p. Deoin

Zkapalnovač helia ZRU 20 ve Fztí CSAV Praha

(HELIUM LICUEFIER ZRH 20 IN TIE PHYSICAL INSTITUTE OF THE CZECHOSLOVAK

ACADEMY. OF SCIENCES - FZU CSAV - PRAGUE)

SUí.1ľ.!AI!Y: The reconstruction of the helium liquefier wes carried out in the work-

place in Prague 6 of the FZ1Í CSAV. The former liquefier ZH9 v/aa repla-

ced by the new type ZRH 20 made by Feroz. For the reconstruction there

was made use of some former devices.. The picture l!o 1 shows the sim-

plified scheme of the technological arrangement of the whole complex.

The shedule of the reconstruction supposed the elimination of the licue-

fier for the period of 6 months.. The reserve helium supply was ensured

from other workplaces of FZU CSAV.

After removing some faults and after 4.0 months of the trial period the

ZFíI 20 was set in October 1987 into permanent operation. The built in

cleaner will be replaced by' the indepunaant hifih-presaure helium clea-

ner of Ferox.. The tine necessary for cooling the ZRH 20 from the room

temperature down to the temperature of LHe takes 90 minutes. The effi-

ciency in a long permanent steady regime is 25 1/h. Besides supplying

the experimental laboratories of FZU CSAV the new liquefier servs for

maintaining LHe in the ;.;R tomograph in the Thomayer hospital in Prague.

V létech 19'JO až 1986 byly na pracovišti v Praze 6 Fyzikálního ústavu ČSAV

(Fzl') provozovány helioví zlmpalňovače nejprve- fy Linde o výkonu 3 1 LHe/h a

později n.p. Ferox typ ZH 9 o výkonu 9 1 LHe/h. Končící životnost a nízký výkon

v porovnání k potrebám prscoviStS v posledních letech del podniSt k nahrazení

stávajících zkapnlňovaCft výkonnějSím zkspalňovaCon ZEH 20, který je výrobkem

n.p. Ferox Dřřín [1] .

Kn ř.áklsd": E.idúní FzÚ vypracoval IDZ Chepos - Teplice projekt rekonstrukce,

který respektoval požadavek maximálního uplatnění použitelných prvků stávající-

ho zařízení. Z dosavadního souboru zařízení tyly ponechány v nové sestavě tyto

CíSsti: plynojemy s kapalinovým uzávěreoi, baterie tlakových lahví pro plynné he-

lium, 2 nízkotlako Čističe helin, odpařovací rampa heliových deware'k, vysoko-

tlaký kompresor Hofer ns stlačování odpařeného helia do lahví a některé 5ásti

potrubních a ventilových rozvodů. K novénu souboru byl připojen též stávající

zásobník kapalného dusíku parox Z 2.

Krom? vlastního zknpslňovaCe ZRII 20 byly Jo systému novS zařazeny 2 kom-

presory ČKD 2Č3K i;10 EP, 1 pomocný polský kompresor typ AS-150-E, 3 středotla-

ké zásobníky plynného helia perox, 3 vysokotlaké zásobníky plynného helia

VŽKG a zásobník kapalného dusíku Ferox Z 10. Přsvážná část potrubních a ven-

tilových rozvodů byla novS instalována. Technologická i provozní elektroin-

stalace byla kompletně nahrazeno novými rozvody včetně napájecího přívodu a

rozved S5ů.

Rekonstrukce si vyžádala prevedení i některých stavebních úprav. Ii'ezi

nč patří předevSím vybudování nových izolovaných základů kompresorů, kanálů

potrubních rozvodů a základových desek a konzol pro zásobníky kapalr-ího du-

síku a plynného helia..
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- rnmpn uftwsrok (20 ventilových prípojok)
- nr.olyzátor lielia (Col<loa 3)
- .itredotlííV^ zísolfflík ä i s t ŕho He (Fr;rox 3 ra-3, 3.5 f.Ts)
- s tŕedotlnké zásobníiiy tech . He (Ferox 3 a?, 3.5 iffa)
- vysokoU.ské zásobníky tech . Ko (VŽKG 3x0.525 m3,. 15 HPa)
- Káscfcr.ík k-".Fnlr.«Sho dusíliu (Ferox Z 2, 2 m3, 0.2 MPa)
- zŕir.ol-r.ík kíipolntího dusíku (Ferox Z 10, 10 m3, 0.2 f.ĺPci)
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Technologické schema zařízení zkapalňovače ZRH 20 je zjednodušeně nazna-
čeno na obr. 1. Sestává z deseti hlavních -okruhu: s^wm—mmí zkapalňování,
-.-.-.- doplňování čistého He do zkapalňovačů o do zásobníku, — — — odpor He
z ranpy dewarek a a laboratoří do zásobníku technického He,—x—Xvatup He
do nízkotlakého i vysokotlakého čističe, -..-..- výstup z nízkotlakého čisti-
če,—i\i—^výstup ž pojistných ventild, ze zkapalňovače a z analyzátoru do
plynojemu technického helia, cirkulace He přea čiatič, ...... vstup
do analyzátoru,—9- ~> -vatup do havarijního plynojemu,—u—»—výstup Híg ze .
zásobníků do skapalňovače.

Časový harmonogram rekonstrukce zkapalňovače předpokládal výluku zkapol-
ňování na pracovišti v Praze 6 po dobu 6 měsíců. Z toho v I. tříměsíční etapě
se počítalo s demontáží vyřazovaného zařízení a 3 provedením stavebních úprav
včetně nové elektroinstalace a ve II. etapě s instalací nového zařízení a s je-
ho uvedením do provozu. Zásobování fyzikálních pracoviší v Praze 6 po dobu vý-
luky bylo zajištěno dovozem kapalného helia v 16ti litrových dev/arkách ze aka-
palňovače v Praze 8 (výjimečně též ze íeše) a vracením odpařeného helia, stla-
čeného do baterií lahví (9 x 40 1, 15 MPa) na plošině nákladního auta. Původní
kompresor Hofer na stlačování odpařeného helia do lahví a plynojemy linde zůs-
taly po celou dobu rekonstrukce v provisorním provozu, takže nebylo nutno dlou-
hodobě přerušit fyzikální experimenty na tomto pracovišti.

K uvedení zkapalňovače ZRH 20 do zkušebního provozu došlo koncem roku
1S86 a k jeho předání do trvalého užívání začátkem druhé poloviny roku 1987.

V průběhu zkoušek se ukázaly netěsnosti ve výměníkovém systému zkapalňo-
vače a to jednak v přípojích trubek, a jednak v materiálu, takže některé díly
bylo nutno nahradit novými. Opraveny musely být též netěanoati na přípojích va-
kuového izolačního pláště. Funkce vysokotlakého čističe, vestavěného do zkapal-
ňovače, nevyhověla provozním požadavkům objednavatele a bylo proto rozhodnuto
nahradit ho samostatným vysokotlakým čističem Ferox podle výkresu ZO-000-235.
Jeho zapojení do oběhového schématu bude předmětem dodatku k projektu.

Potrubní systém byl úspěšně vyzkoušen na tlak a na těsnost. Pouze kon-
strukce redukčních ventilů, používaných běžnš u lahví na stlačené plyny, se
ukázalo v zapojení do okruhu zařízení zkapalňovače jako nevhodná. Při odleh-
čení membrány dochází k, úniku helia do atmosféry a sa určitých průtokových
podmínek má•sklon k hlučným vibracím.

Vlivem zvýäcného odporu prvních dvou výměníků je tlak v dewarce připo-
jené ke zkapalňovači za ustáleného provozního režimu 40 kPa namísto projek-
tovaných 25 kPa. To má za následek zvýšenou náchylnost k překročení otvíra-
cího tlaku pojistného ventilu dewarky při případném i krátkodobém zakolísání
provozního režimu, snížení účinnosti při přelévání helia do transportních
dev/arek a snížení výtěžnosti na 83 #. Konkrétně při naplnění 100 litrové
dev/orky kapalným heliem (max. 92 1) se po jejím odstavení od zkapalňovače
a převedení na tlak plynojemu vytěží pouze 77 1 IHe a 17 %, tj. 15 1 Ifle se
při této manipulaci odpaří.
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Skutečný výkon obähových kompresorů Je o nSco vyä3í než jmenovi-ttf a Siní
115 m /h u knždt'ho z nich. Díky tomu je i výkon žkapalňovače v ustálenéa reži-
mu vyšSí než jmenovitý. Juho hodnota, měřená jednak úbytkem He z plynojemu,
jednak přírAstkuis knpisliny v devreirce o jed nuk bilancí helia v systčmu na za-
čátku n ,na konci zUanalňovacího cyklu je 25 1 ĽHe/h, což je o 25% vyšSf než
projektovaná.

Cd začátku zkušebního provozu v listopadu 1986 až do převedení ZRU 20 do -
trvalého provozu v říjnu 1987| se uskuteEnilo' 35 zkapalňovocích cyklu a zkapol—
n5no bylo více než 40C0 1 helia. Eôhem této doby doSlo k jediné závadě a to k
zsdření křižáku. Příčinu se nepodařilo spolehlivě stanovit. VýniSnou křižáku,
který b.yl v souboru náhradních dílů, byla sávadn v dobí mezi dvSaa zkapalňo-
vacíini cykly odstrnr.Sna.

Po najetí na ustálený režin- není potřeba zásahů obsluhy kromS jemné regu-
lace množství plynm'ho helia s kepalnóho dusíku, doplňovnnč-ho do zkapalňovaSe.
První Škrtící ventil zůstává trvale otevřený. K jeho uplotnSní dojde pouze při
réfrigerátoroviSra roKimu zkypalňovaSe.

2a směrné ukazatele optimálního režimu'podle uclajů zabudovoných mařicích
př í s t ro j í , jejichž kalibrace nebylo ve FzÚ ovCrovi'ma, lze považovat následující
hodnoty:

otáčky expanderu 450 l/min
tlak ne vstupu He do zkapalňovače 2.15 MPa
tisk před expunderem 1.72 MPa
tlnk za 1. Škrticím ventilem 1.48 MPa
tisk v dewaree 0.04 ľlíPa

teplota před expand érem 27 K

teplota za expándeřera 12 K

teplota z<> 1. Škrticím ventilem 10»5 K

teplota zn 2. škrticím ventilem 8 K

otevření plnicího ventilu expanderu ......... maximální

Doplňování kapalného dusíku do zknpalňovaEe nebylo řešeno projektem ani
předpisem výrobce. K to.uu ú£elu bylo využito stávajícího zásobníku LNg Ferox

Z 2, kter;/ byl připojen ke zkapalňovaSi raĚdBným potrubím 0 10 x 1 x 10C0 mm
izolovaným panovým polystyrenem a zakončeným škrticím ventilem před vstupem
do zkapalňovoče. V ustáleném režimu jím lze nestavit průtok JUip tak,, že není
nutno využívnt iinpulza čidel zabudovaných v dusíkové vanu zkapalňovače lc
ovládání přítoku TA',.,. Spotřeba kopolncího dusíku je 1 l i t r nn 1 l i t r akapol-
n^ndho helia.

Doba potřebná k ochlazení zkapalňovače z pokojové na heliovou teplotu
nepřesahuje obvyklo 90 minut. Po prochlazení zliapnlňovače následuje připo-
jení deivarky -prostřednictvím refrigerótorováho sifonu a jeho ochlazování.
Tento proces trvá okolo 10 minut a je při něm •/. dowarky odpařeno cca S 1 LKe.
Helium se zkapalňuje obvykle do dewarek Ferox nobo Linde o obsahu 100, resp.
450 1.

Krouř ssaaobnv/'ní vlastního pr;icovišt5 Fzlí Č3AV v Praze 6 je nový zko-
pnlňovafí ZIíi-T 20 využíván též k udržování potřebné hladiny LHe v deworce
supravodivého mar̂ notu celotSlového MR toco^rnfu íjiaens v Insstitutu klinické
a experimentální mediciny v ThomayerovS nemocnici v Praze.
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Zkušenosti aískanó při výrobo a zkouškách zkapalňovače helia ZRH 20 pro Fyzi-

kální ústav ČSAV byly v n. p. PJ3H0X podkladem k úpravám zkapalňovače, které

dále zvyšují jeho spolehlivost a technickou úroveň. Eři dlouhodobém provosu

heliového systému vysokogradientního magnetického separátoru se aupravodivýjn

magnetem v ZKZ Kaznějov byly ověřeny prvky, které budou nyní využity i u zka-

palňovcičů-refrieorátorů typu ZRH 20. Jde především o tyto změny:

Zvětšením průřezů výměníků tepla c. 1 a 2 bylo při vysokých požadavcích na

výměnu tepla dosaženo snížení odporu spětné větve pod 20 křa a odporu tlakové

větve na cca 100 kPa. So umožňuje zvýšit efektivní výkon zkapalňovače.

Ha základě provozních zkuäeností zkapalňovačú ZlíH 20 a ZRH 20S byl vestavěný

integrovaný čistič helia původně instalovaný u typu ZRH 20 nahrazen autonom-

ním čističem, který umožňuje čiatit helium při pracovním tlaku až 3 H3?a.

Helium je čištěno vymrzáním ve výměníku tepla a adaorbcí na aktivním uhlí za

teplot kapalného duaíku. Při najíždění zkapalňovače může být čističe použi-

to jako plnoprůtočného jeho zarazením před zkapcilňovač. Použití tohoto typu

čističe výrazně svýšilo spolehlivost zařízení.

Byly použity i dalEí nové prvky4ověřené na akapnlňovači ZRH 20S - äkrtí-

cí ventil nové konstrukce opatřený na vatupu mikroŕiltrem a nové prvky měře-

ní a regulace, elektronické brždění expandoru, měření teplot, regulace hladi-

ny LN 2 a kontinuální měření hladin Lile v zásobní nádobě pomocí kapacitních

snímaciu Zkapalňovače pro k. p. TESLA Brno a Cs. metrologický ústav v Sratis-

lavě jsou již vyráběny v této verzi.

Odkazy

[l] Smrž 3., :;oub;j I,'.., Suma J., Zahrálkn S.:

Heliové sli.'jpolňovisCo - refrifierntory pro Icryogenní systémy.

Sborník E. cnlostiHní konference se ziihrnniční Učnstť Jî yog<änikn '86,

C3VT3 Prnho (19EG) 73-74
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Ing. Jan Kuba, CSc, Ing. Vilém Kobližek, CSc.

ČVUT - FEL Praha, katedra elektrotechnologie

Nízkoteplotní pracoviště využívající refrigerátoru "Kryogen" R 210

Low-temperature workplace with the refrigerator "Kryogen" R 210

SUMMARY: Some practical experiences with utilizing of the small low temperature
workplace arc given. The main part of that creates refrigerator "Kryo-
flcn" R 210, made by T,oybold-Heraeus. The other parts are created by
vacuum unit, special temperature chamber, regulator of temperature of
the samples and electrical thermometer. It is possible to realize some
physical experimente in the temperature range from 300 K to 12 K at
preassure 10"^ Pa with this devices.

Pro fyzikální laboratoře bez vlastního zdroje kryogenních chladících kapa-

lin je k realizaci nízkoteplotních experimentů výhodné použití refrigerátorů,

které pracují s uzavřenou núplní chladící látky. S využitím dvoustupňového

refrigerátoru "Kryogen" R 210, fy. Leybold-IIeraeus, který pracuje v Gifford -

- !íc Mahonově chladicím cyklu, bylo v laboratořích FEL-ČVUT realizováno praco-

viiHS, které* umožňuje experimentální činnost v rozaohu od teploty okolí do 12 K.

Protože zařízení "Kryogen" R 210 je určeno jako vestavná jednotka pro kryosorp-

ční nebo kryokondenzační čerpáni vakuových aparatur, bylo nutno jej doplnit o

vakuový recipient / tepelná izolace/, spolehlivý a přesný teplomSr pro celý roz-

sah teplot a regulátor teploty hlavního tepelného výměníku t.j. výměníku 2. stup-

ně.

Celkové uspořádání je schematicky naznačeno na obr. 1.

1 - kompresorová jednotka IilV-2

2 - čerpací souprava / rotační +

difúzni vývěva /

3 - těleso refrigorótoru RG-210

4 - odnímatelný skleněný vakuový

recipient

5 - kovový antiinplozní kryt

6 - tepelný vým&ník druhého stupně

refrigerátoru T ~ 1 0 K

7 - tepelný výměník prvního stupně

refrigerátoru T ~ 50 K/10 W
8 - vakuotfisné průchodky

9 - zapouStScl jehlový ventil

10 - kovový adaptor pevnS a vakuo-

těsnč spojený s válcovým těle-

sem refrigerátoru

11 - dvoudílný AI tepelně stínící

válec, kotvený na výměníku 1.

stupně refrigerátoru

12 - niSřič vakua / termoelektrický,

Pening /

13 - elektrický teplouuSr, regulátor

a stabilizátor teploty výmění-

ku 2.stupně refrlgerútoru

14 - topné vinuti regulátoru teploty

15 - dvoudílné /mCděná/ měřící komůrka pro umístění vzorků

Obr. 1.
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Měřené vzorky jsou umistovány do specielní Cu mořicí komůrky - viz obr. 1,

poz. 15. Komůrka jo dvoudílná, rozebíratelná a zaručuje dobrý tepelný kontakt s

tělesem výmĎniku 2. stupně refrigerátoru. V její spodní Části jsou umístěny tep-

lotní snímače /diody KA 264/ pro regulaci a maření teploty.

S ohledem na sshorúený přestup tepla v prostředí nízkých teplot a nízkého

tlaku je pro definovanou temperaci vzorků nezbytné, temperaci provádět na dané

izotermě po dostatečně dlouhou dobu. Tohoto cíle je dosaženo použitím reguláto-

ru teploty výměníku 2. stupně refrlgerétoru, resp. temperovaných vzorků.

Regulace teploty je založena na principu přivádění určitého tepelného vý-

konu na výměník s cílem vytvoření dynamické rovnováhy mezi přiváděným a odvádě-

ným výkonem. Použitý regulátor umožňuje regulovat a stabilizovat teplotu v roz-

mezí 300 K až 12 K s přesností stabilizace na dané teplotě lepší než - 0,1 K.

Teplota vzorku je průběžně sledována elektrickým teploměrem a vyhodnocována z

napětí diody v propustném směru.

Popsané zařízení je po nakolik let využíváno na katedře elektrotechnologie,

juk při výzkumu vlastností izolantů a elektronických souCástck ze nízkých teplot

tak též v pedagogickém procesu. Nadále uvažujeme i s jeho využitím při výzkumu

v oblasti vysokoteplotní supravodivosti.

Literatura.

[l] Technická dokumentace fy Leybold-Heraeus k zařízení "Kryogon" R 210

[2] kolektiv autorů: Výzkum vlastnosti izolantů za extrémních podmínek, výzkum-

ná zpráva k st. uk. III-5-1/8,FEL-ČVUT Praha, 1985

[3j Kuba J. , Koblížek V.: Measurement of dielectric properties of polymers at

low temperatures, 9,ISS-electronic technology, Balaton-

fur ed, Hungary, 1986

[4] Tománek K.: Měření a regulace teplot v refrigerátoru "Kryogen" R 210,

dipl. práce ČVUT-FBIi Praha, 1986



DP9 - 169 -

Юрий СИНЯВСКИЙ,допет1 кандидат технических наук
Чоековский энергетический институт, СССР

Е; МГНИТОКАЛОРИЧЕСКОГО РЕФРИЖЕРАТОРА
(Sl'UDY OP MAGNETIC REFRIGERATOR)

SUMMARY:
Magnetic refrigerators classification is given, Culculation results have shown

the active regenerator as one of perspective trends of magnetic refrigerator deve-
lopment. Experimental etudy of the active regenerator model for 2 - 4 К operation
have shown low start time. It can operate at relatively high frequencies. As magne-
tic refrigerant Gadolinium Gallium Garnet plates are used. Model Carnot refrigeration
cycle efficiency exceeded 60$. In addition, the active regenerator model has been
tested with granulated magnetic substance.

Значительные успехи в области физики твердого тела и прежде всего в изучении
свойств веществ вблиаи их структурных фазовых переходов существенно расширили перс-
пективы практического освоения магнитокалорического охлаждения [iJ.B настоящее время
известны десятки материалов с ярко выраженным магнитокалорическим (МК) эффектом, ко-
торые позволяют перекрыть практически весь интервал низких температур. Другая причи-
на повышенного интереса к МК охлаждению обусловлена тем, что преимущества МК рефри- '
итераторов наиболее ярко проявляются в диапазоне температур ниже 20 К, где совершен-
ствование традиционных термомеханических установок сопряжено с большими трудностями.
Наконец,разработка "высокотемпературных" сверхпроводников,не требующих охлаждения до
гелиевых температур, и на их основе - сильных магнитов также значительно расширяет
горизонты рационального применения МК рефрижераторов.

Работы по созданию МК рефрижераторов ведутся во многих странах (СССР,США«Франции,
Японии).Реализовано и испытано около 20 макетов таких устройств,которые продемонстри-
ровали в целом высокую эффективность магнитного метода охлаждения [й] .Вместе с тем
очевиден стал и основной недостаток многих схемных решений макетов МК рефрижераторов:
малые удельные холодопроиэводительности,обусловленные низкой частотой следования
циклов.

Одна из особенностей МК систем состоит в том,что все процессы,образующие цикл,
разнесены не по месту проведения,как это делается в термомеханических установках, а
по времени. В силу этого они сугубо нестационарны и рабочее тело необходимо периоди-
чески приводить в термический контакт то с теплоприемником,то с теплоотдатчиком.
Именно способ организации периодического теплового контакта рабочего тела с теплоот-
датчиком и теплоприемником определяет в значительной степени ограничения на частот-
ные характеристики и играет решающую роль при построении схемы МК рефрижератора.

Можно выделить три метода организации периодического теплового контакта рабо-
чего тела с теплоотдатчиком и теплоприемником: путем введения тепловых ключей, не-
посредственным внешним воздействием на МК рабочее тело и введением прокачки через
рабочее тело теплоносителя £ I J .

Применение тепловых ключей позволяет осуществить теплообмен между рабочим телом
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и теплоотдатчиком или теплоприемником в соответствии с фазой цикла одним из самых надеи-
ных способов - с полным исключением механического дамке) :ЙЯ.

Расчетный анализ показывает (рис.I),что высокая эффективность одноступенчатого №
рефрижератора может быть обеспечена при ключевом отношении К (отношение теплопровод-
ностей ключа соответстпенно во включенном и выключенном состояниях) более 10-15. Такие
ключи имеются,в частности»основанные на различной интенсивности процессов теплопереноса
теплопроводностью и при кипении жидкостей |^3j .По мере увеличения диапазона температур
работы отдельной ступени,а также при переходе на многоступенчатые &1К рефрижераторы тре-
бования к величине К возрастают. Для получения К ̂  100 в основе действия тепловых
ключей могут лежать только структурные фазовые превращения,в частности, переход вещест-
ва из нормального в сверхпроводящее состояние.Однако система с любыми тепловыми ключа-
ми характеризуется тем,что теплоотвод (теплоподвод) от рабочего тела осуществляется
исключительно с его внешней поверхности. Поэтому существенно поднять цикличность про-
цессов, а следовательно, и удельную холодопроизводительность МК рефрижераторов при ис-
пользовании тепловых ключей вряд ли возможно, хотя некоторые резервы здесь имеются.

Рис.1. Эксергетический 1ЩД одноступен-
чатого МК рефрижератора в зависи-
мости от ключевого отношения К
1 - То= 150 К, 2 - Тп= 80 К,
3 - Т„ 20 К, 4 - Т о= 4,2 К.
Сплошная линия - дТ = 5 К,
штриховая - д Т = 10 К.

зг к

Второй способ организации периодического теплового контакта в МК рефрижераторах -
непосредственное воздействие на рабочее тело - включает механическое перемещение рабо-
чего тела между теплоприемником и теплоотдатчиком : .и') изменение некоторых свойств ра-
бочего тела вследствие термического или полевого воздействия. Этому способу также при-
сущ в значительной степени отмеченный выше недостаток - ограниченная поверхность теп-
лообмена и,следовательно,малая частота циклов.Исключение составляет случай полевого
воздействия с цель» изменения теплофиэических свойств рабочего тела,когда возможна ра-
бота на высоких частотах»вплоть до промышленной частоты электросети [4J .Однако вопросы
оти практически изучены пока мало.

Наконец,при третьем способе организации периодического теплового контакта - вве-
дение прокачки теплоносителя - подразумевают применение пористой структуры рабочего
тела,через которую реверсивно прокачивается теплоноситель в соответствии с фазой цикла.
Здесь возможна реализация двух процессов: регенерации и квазирегенерации тепла.
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.. При твердом рабочем теле в качестве регенерирующей тепло массы может служить только
газ или жидкость с возможно большей теплоемкостью.Эта особенность приводит к тому.что не-
смотря на благоприятные условия теплообмена (развитая поверхность)существенно увеличить
частоту следования циклов нельзя, т.к.вследствие потерь,вызванных перемешиванием отдель-
ных слоев теплоаккумулирующей массы и теплопереносом вязким подслоем жидкости (газа),
эффективность рефрижератора с повышением частоты циклов быстро падает.Для примера на
рис.2 приведены расчетные качественные зависимости эксергетического 1ОД £ е Ж рефри-
жератора с регенерацией тепла, его полной о* и полезной 'ö o холодопроизводительности,
а также потери холодопроизводительности от перемешивания слоев 0. „ и теплопереноса вяз-
ким подслоем &

т
 при увеличении частоты ^

Рис.2.Зависимость расчетных
показателей от часто-
ты циклов для рефри-
жератора с регенера-
цией тепла.

0,005 О,О{ 0,05 0,4

При использовании квазирегенерации*' теплоемкость теплоносителя,напротив,должна быть
небольшой,чтобы снизить влияние на результирующий МК эффект массы теплоносителя»находяще-
гося в порах структуры рабочего тела. Малая теплоемкость теплоносителя ведет также к умень
шению потерь от теплопереноса вязким подслоем,что наряду с отсутствием перемешивания тепло
носителя позволяет в принципе осуществлять процессы в Ш рефрижераторе с большой циклич-
ностью, а следовательно,получить высокую удельную холодопроизводительность.

С целью экспериментальной проверки целесообразности освоения Ж рефрижераторов с ква-
зирегенерацией D Московском энергетическом институте проведено исследование макета такого
рефрижератора,выполненного по схеме рис.3 [5] .Теплоприемником служила ванна с жидким
гелием при Т = 4,2 К. Этот же гелий использовался в качестве теплоносителя.Изменение внеш-
него поля обеспечивали сверхпроводящим магнитом,работающим в импульсном режиме. Блок с
рабочим телом - годолиний-галлиевый гранат (ГГГ) - представлял собой цилиццр,вдоль оси
которого установлены параллельно пластинки П Т толщиной 0,6 мм с зазором между ними
~ 0,1 мм для прохода теплоносителя.Масса граната ~ 4 0 г.

Температурная область работы макета не отвечала оптимальным условиям для ИК рефриже-
ратора с кпвзирегенерацией,поскольку жидкий гелий имеет высокую теплоемкость в особеннос-
ти вблизи температуры его структурного фазового перехода ( Я . - точки).Выбор этой области
Х'В зарубежной литературе вместо этого термина используется понятие "активного регенера-

тора".'
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4

Рис.3.Схема МК рефрижератора
с кваэирегенерацией.

1.Блок с рабочим телом.
2.Магнит.
3.Вытеснитель.
4.Теплоотдатчик.
5.Теплоприемник.

был обусловлен исключительно конструктивными возможностями криостата со сверхпроводящими
магнитами.Предельная частота,обеспечиваемая системой питания магнита,ограничивалась зна-
чением 0,2 Гц.

Эксперименты показали (рис.4),что несмотря на высокую теплоемкость теплоносителя ма-
кет быстро выходил на стационарный режим.Минимальная температура Т о в холодной полости
составляла около 2,2 К во всем исследованном диапазоне частот $ . Перейти через Д.-точку
гелия на данном макете невозможно в силу отмеченных выше причин.Тем не менее характер
кривой Т о = Т о ( i ) позволяет сделать главный вывод: вплоть до предельных частот на маке-
те стабильно получали температуру фазового перехода гелия,несмотря на то,что уплотнение
вытеснителя системы прокачки находилось в холодной полости,в силу чего при увеличении
возрастала и теплота трения.Несомненно,что работа макета возможна и при существенно более
высоких частотах следования циклов.

То,К

г,г — i -

Рис.4.Экспериментальные
зависимости темпе-
ратуры Т о в холод-
ной полости для
блока с пл
из ГГГ.
Индукция поля:
1 - В = 3 Тл,
2 - В = 4 Тл.

0,2 ff*
Была проверена также возможность работы макета с насыпным (дробленым) гранатом.Пер-

вые же эксперименты показали,что при среднем условном диаметре зерен более 5 мм холодопро-
изводительность составляла очень небольшую величину вследствие того,что зерна даже при от-
носительно низкой частоте f не успевают прогреваться (охлаждаться) при теплообмене с
гелием.Малая полезная холод©производительность была и при диаметре зерен менее 0,5 мм,
поскольку существенно возрастало гидравлическое сопротивление блока с рабочим телом.
Результаты экспериментального исследования макета Ж рефрижератора при зернах двух групп
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дисперсности ( сц, = 1,0-1,2 мм и etс„ = 1,5-3,3 мм) приведены на рис. 5.

Рис. 5. Экспериментальные
зависимости температуры T Q

в холодной полости для
блока с дробленым рабочим
телом.
Индукция поля:
I - В = I Тл; 2,4-В = 2 Тл;
3,5 - В = 3 Тл; 6 - В =
4 Тл.
Кривые 1,2 и 3 - í/«y> =
1,5-3,3 мм;
Кривые 4,5 и б - dc? =
1,0-1,2 мм.

Минимально достижимая температура T Q в макете при обеих группах дисперсности пони-
жалась с увеличением частоты f циклов.Более интенсивное снижение Т о наблюдалось при
размере зерен а Ср = 1,0-1,2 мм,что связано,очевидно, с более развитой поверхностью
рабочего тела.К понижению TQ вело,естественно, и увеличение индукции внешнего магнит-
ного поля.
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Рис.6.Циклы макета МК реф-
рижератора в T.JS -
диаграмме гадолиний-
галлиевого граната.
1 - цикл Карно,
2 - частота f = 0,2Гц,
3 - частота f =0,02Гц.

0,06 0,05 ÖJO

Целесообразность и даже необходимость увеличения частоты f показало также оп-
ределение термодинамической эффективности циклов в ГГГ. На рис.б показаны два реальных
цикла,построенные по экспериментальным точкам в Т,£ - диаграмме для граната. Здесь же
штриховой линией изображен цикл Парно.Сопоставление кривых показывает,что цикл.харак-
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теризуемый частотой f = 0,2 Гц (кривая 2) по сравнению с циклом при f = 0,02 Гц
(кривая 3)значительно ближе к циклу Карно. Его экеергетический КДД без учета потерь в
электромагнитах превышал 60??., в то время как при 0,02 Гц был равен 37jS.

Расчетное и экспериментальное исследование показывает,что эффективность МК рефри-
жераторов с кпазирегенерацией может быть весьма высокой.Их показатели улучшаются с уве-
личением частоты.Удельная холодопроизводительность Ж рефрижератора на гелиевом уров-
не температур может составлять до 10 Вт/кг, а при температуре окружающей среды (300 К)
- до 1000 Вт/кг.
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Kryostat pro NMR spektrometr s intervalem doplňování LHe 100 dnů
(HMR SPECTROMETER HELIUM CRYOSTAT V/ITH 100 DAY FILLING INTERVAL)
SUMMARY: Helium cryostat of UMU superconducting magnet with 57 mm i.d. bore. Total heat

flux to LHe vessel of 401 volume (surface 1 m ) is reduced to 7 mW (evaporation

only 0,24/day). Al and Cu materials with chemically treated surfaces are used

to supress radiation heat flow, proper design of fixation elements reduces

solid state heat flow. Heat exchange analysis of neck tubes was provided.

Popisovaný kryostat, označený jako NMR-II, vychází z dnes již ustálené koncepce. Jde

o funkční vzorek, u něhož byl kladen důraz na minimální odpar IHe, zatímco soustava LNp

byla .převzato z předešlých typů [l] . Kryostat NMR-II se v hlavních rysech neliší od kryo-

atatu NMR, vyvinutého ve spolupráci (JPT a n.p. Ferox Děčín a vyrobeného v několika exemp-

'.ářích ve Feroxu. Zde byl také zhotoven vnější plást a dusíková nádoba. Heliová nádoba a

její radiační štít byly navrženy a vyrobeny v ÚPT. Asi šestinásobného snížení odparu IHe

v poměru k předešlým tyrům bylo dosaženo důsledným a výpočty ověřeným řešením všech detai-

lů ovlivňujících transport tepla k heliové nádobě.

Prvním předpokladem nízkého odparu kryokapalin je těsnost vakuového prostoru kryosta-

tu zvláště ze strany He a zajištění vysoké hodnoty vakua (řádově 10 až 10"' Pa). Velká

pozornost byla proto věnována utěsnění odnímatelného dna heliové nádoby. Na obvodu dna je

použit kroužek z indiového drátu, spojení dna s centrální trubicí je provedeno měkkou páj-

kou. Samostatným problémem je utěsnění vnějšího pláště. Po negativních zkušenostech s 0-

kroužky domácí produkce byla horní nerezová příruba utěsněna vůči AI plášti indiovým krouž-

kem. U spodní AI příruby tato záměna nebyla vhodná. Pro udržení potřebného vakua i v pří-

padě menších netěsností je kryostat vybaven sorbcnty: 30 g aktivního uhlí na dusíkové ná-

době a 15 g uhlí na heliové nádobě. Sorbenty jsou schopny pojmout řádově stovky cm-' N 2 a

desítky cnr* He. Tlak měřený v blízkosti vnějšího pláště po dobu tří měsíců byl 1.10~' Pa.

Další příčinou odpařování LHe z heliové nádoby je tepelný tok po fixačních členech.

Ve svislém směru je nádoba zavěšena na dvou hrdlech, která současně slouží k odvádění od-

pařeného plynu a jako výměníky tepla pro chlazení radiačního štítu. Popis a kvantitativní

rozbor dějů probíhajících v hrdlech je uveden dále. V každém případě je žádoucí minimální

tepelná vodivost hrdel. Konečné řešení je kompromisem mezi protichůdnými požadavky. Nej-

menší průměr hrdla je omezen průměrem konektoru odnímatelných' přívodů solenoidu a dále

průřezem potřebným pro únik He odpařeného při přechodu solenoidu; použit byl průměr 26 mm.

Síla stěny hrdla je určena pevnostními a technologickými požadavky (hrdla se svařují

z plechu tlouštky 0,2 mm). Délka hrdel je omezena celkovou výškou kryostatu na-asi 420 mm.

ííateriál hrdel je určen technologickými možnostmi a cenou; použita byla ocel 17 246 (vý-

hodnější by byl titan). Také ve vodorovném směru musí být části kryostatu vůči sobě fixo-

vány, nebot mezi stěnami jednotlivých centrálních trubic je mezera pouze 2 mm. Proto byl

vyvinut systém distančních elementů, které umožňují vzájemné vystředění a fixování trubic.

Funkčními částmi elementů jsou prameny skelných vláken sycených epoxidovou pryskyřicí.

K jejich porušení dochází až při zatížení nad 1000 N. Distanční elementy se podílejí na

tepelném příkonu heliové nádoby hodnotou asi 2 mY/.

Značná část tepelné zátěže heliové nádoby může být způsobena abaorbcí záření emito-

vaného teplejším okolím. Tepelný příkon lze zmenšit jednak dosažením nízkých poměrných

zářivostí a pohltivosti příslušných částí kryoatatu, jednak snížením teploty radiačního

štítu obklopujícího heliovou nádobu. V kryostatu NMR-II nebyla použita mnohovrstvá su-

perizolace, nebot v případě její aplikace se nedosáhlo očekávaných výsledků. Příčinou

jsou zřejmě skuliny mezi jednotlivými kusy fólie přiloženými na členitý povrch. Rozbor
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Ukazuje, že i malý otvor v dobře reflektujícím povrchu pohlcuje značné množství energie,

i když protější emitující povrch má malou poměrnou zářivost (otvor "odsává" zářivou ener-

gii koncentrovanou v prostoru mezi oběma povrchy). K úpravě povc^iu heliové nádoby bylo

proto použito materiálů, které při experimentálním výzkumu vykazovaly nejmenší hodnoty

poměrné pohltivosti, tj. chemicky leštěné mědi a hliníkové fólie [2] . Rovněž radiační

štít je měděný.

V prostoru hrdel heliové nádoby probíhají tepelné dšje, které někdy mají rozhodují-

cí vliv na parametry kryostatu. Značný zářivý tok můžepronikat průsvitem hrdla od jeho

konce na pokojové teplotě, a to buď přímo nebo po několikanásobném odrazu na stěnách. Lze

jej eliminovat systémem přepážek v hrdle. Ozáření vnějšího povrchu hrdel většinou nemá

podstatný vliv. Dominantními jevy jsou vedení tepla stěnou hrdla a sloupcem plynu v hrdle

a dále výměna tepla mezi proudícím plynem a stěnou hrdla. Experimentálně bylo ověřeno, že

tato výměna je dokonalá, tj. teplota stěny i plynu v rovině kolmé k ose hrdle se shodují.

Při výpočtu polohy úponu radiačního Štítu na hrdle a tepelného toku přiváděného hrdlem do

heliové nádoby byl sestaven systém diferenciálních rovnic, který se však ukázal analytic-

ky neřešitelný. Proto byl použit matematický model dějů v hrdle, s jehož pomocí byly po-

čítány teplota T a tepelný tok Q v limitně malých úsecích hrdla délky 4 x (viz obr. 1 ) . •

' ~ř;Ltom A W je celková tepelná vodivost hrdla, m hmotnostní tok plynného He, c měrné

teplo plynného He, x délková souřadnice hrdla. Výpočet, aplikovaný na úsek hrdla mezi Úpo-

nem dusíkové nádoby a heliovou nádobou, byl prováděn v několika cyklech, až bylo dosaženo

splnění okrajových podmínek a vyrovnané tepelné bilance štítu a heliové nádoby při součas-

ném minimální příkonu heliové nádoby. Rozložení vypočtených hodnot teploty 3? a tepelného

toku Q podle délky hrdla x ukazuje obr. 2. Zde jsou rovněž vyneseny teploty skutečně změ-

řené pomocí termočlánků.

Popsanými způsoby se podařilo omezit tepelný příkon heliové nádoby na 7 mW. Tomu od-

povídá odpar LHe asi 0,24 1 denně, takže při zásobě 25 1 LHe se interval doplňování pro-

dloužil na 100 dní. Získané poznatky jsou využity u dokončovaného nového typu kryostatu

HMR-III, u něhož bude zmenšena i spotřeba Li^.

literatura:

[1] Jelínek, J., Starčuk, Z.: Supravodivé magnety pro NMR spektroskopii. Technická
práce 1/1985.

[2] Hanzelka, P., Jelínek, J.: Zařízení pro měření^radiačních vlastností materiálů níz-
koteplotních aparatur. In: Sborník Kryogenika 86, Dům techniky Praha 1986.
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PLASTIC CMYOSTATS FOR SUPJálíCONDUCTIWG ÜAGNJäTIC GKADIOMETERS

StJUvjUtY : Nonmagnetic heliiun eiyatate with low vuporability and magnetic noiae

lovel art? described which are operated for four years in medical and

other applications,, The neclc length und number of insulation layers

are reduced by 1,5 to 2 times. An original and 3implo in design plug

with low heat input is developed. After pumping down to forevacuum

within 1 to 3 h the cryostats are capable of nmltiple coo3.ing eyelets,

В работе рассмотрен опыт создания в нашем институте высокоэффективных немаг-
нитных гелиевых криостатов с испаряемостью на уровне лучших зарубежных аналогов
(СИ. таил. I). При этом в криостатсох по сравнению с аналогами длина горловины и
число слоев изоляции снижены в 1,5...2 раза, а диаметр горловины
иолыле. Криостаты по сравнению с аналогами имеют уменьшенные габариты и расход
гелия на охлаждение, охлаждаются в Z-'d раза быстрее, а также имеют меньший уро-
вень магнитных шумов.

Указанные криостаты могут обеспечивать автономную работу высокочувствитель-
ной C'iiB/lJl аппаратуры, предназначенной для исследование слабых магнитных полей и
их градиентов в медицине (на стадии ранней диагностики), в дефектоскопии, в аст-
рономии, в космосе, в геолого- и сейсморазведке, океанологии и т.д. Чувствитель-
ность такой аппаратуры по полю может составлять 10 Гс.

Конструкция типичного криостата, в частности, предназначенного для исполь-
зование в медицине, представлена на рис. I. Наружна,! 7 и внутренняя С емкости,
фланец 10, крьылса 13, все донышки и переходные диски изготовлены из дешевого
промиллепшого стеклопластика на основе фенольнык и эпоксидных смол. Тепловые як-
раны Z закреплены на горловине и состолт из алюминиевых или медных полос, рас-
положенных по оо'разую^ей цилиндра и скрепленных лентой, предварительно пропитан-
ной связующим. В различных экспериментах толщина металлических полос составляла
0,1...0,4 мм, ширина - Ü...I0 мм, а расстояние меэд/ ними - 0,5 V мм. Уплотне-
ние межд/ наружной емкостью V и фланцем 10, а таюхе между фланцем 10 и крышкой 13
обеспечивалось кольцами из вакуумной резины. В горловине криостата установлена
"ироока, состоящая из стопки склеенных пенопластовых дисков, покрытых со всех сто-
рон металлизированными полимерными пленками [21 .

;<1ежду первым экраном и внутренней емкостью b изоляция отсутствовала, а их
поверхности были покрыты металлизированной полимерной пленкой с низкой степенью
черноты. Iia верхнем и нижнем донышках емкости 6 установлены адсорбционные насо-
сы 1. окранно-вакуумнал изоляция (ЭВТИ) наносилась на оба тепловые экраны так,
что се слои оыли равномерно растянуты вдоль горловины и тлели с ней хороший теп-
ловой контакт. ЭВТИ состояла [5] из чередующихся слоев полиэтилентерефталатной
пленки (ПЭТ), алюминизированной с двух сторон, и малотеплопроводной прокладки
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НТ-Ю (ТУ 13-7308001-695-84), изготовленной из базальтовых и целлюлозных волокон.
Толщина прокладки 30 - 40 м ш , вес 8... 10 г/м . По специальной технологии на экра-
нах наносились специальные полосы, чтобы ограничить размер металлических ячеек
размером менее I см^.

На донышке емкости б медицинского криостата установлен хвостовик, на донышке
которого отсутствует второй экран, а толщина ЭВТИ не превышала 2... 5 мм. В кр'ио-
статах другого назначения (геофизические, лабораторные и т.д.) такой хвостовик от-
сутствовал, а результаты их испытаний приведены для конструкций, у которых горло-
вина имела диаметр 16 - 105 мм и длину 100 - 150 мм.

После сборки криостата его вакуумная полость с ЭВТИ подвергалась вакуумной
тренировке по специальной методике с использованием, только форвакуумного насоса.
Длительность такой подготовки не превышает 20 часов и после нее без повторной от-
качки допускаете« эксплуатация криостата не менее полугода.

Разработанные криостаты удобны и просты в эксплуатации, допускают повторную
разборку. Время сборки, с учетом монтажа изоляции и крепления экранов к горлови-
не, не превышает 16 - 24 часов. Криостаты имеют малый пес и габариты, что также
облегчает условия эксплуатации аппаратуры. Время охлаждения криостатов составляет
1-3 часа, жидкий гелий в них появляется ужо через 7-15 минут после начала заправ-
ки и это определяет малые потери криоагеита на охлаждение.

В описанных криостатах достигнут уровень магнитных шумов на I...2 порядка
ниже, чем у криостатов фирмы З.И.Е. . Это связано со следующими обстоятельст-
вами. Магнитная восприимчивость отечественного стеклопластика при температуре
4,2 К в 1,5 - 2 раза меньше стеклопластиков США (Cí-IO HQ-IOR ) и в 4 раза -
стеклопластиков ЧССР (при 77 К эта разница соответственно составляет 2...2,5 и
5...10 раз). В криостатах в 1,5... 2 раза меньше число слоез ЗВТИ (30...40 слоев)
и меньше площадь металлических полос в экранах ( ~ 40$). Кроме того специальной
сепарации от магнитных примесей подвергался материал адсорбционных насосов.

Наиболее сложные проблемы возникают с получением предельных тепловых харак-
теристик криостатов. Эти параметры также как и конструктивные размеры описанных
и аналогичных зарубежных криостатов представлены п табл. I.

Основным резервом в снижении тегагапритоков к гелиевым криостатам является
использование запаса холода их паров, который для гелия описывается критерием

Максимально возможная степень использовании холода паров достигается в крио-
статах с большим числом охлавдаемых экранов и теплоизоляцией, растянутой вдоль
всей длины горловины, при условии, что высока продольная теплопроводность изоля-
ции и поперечная теплопроводность пробки. Тогда согласно [6] , теплоприток к
ксиостату описывается соотношением

п Ji пред Д /z fr

где приведенная теплопроводность теплозащиты криостата равна

Fr

(2)
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a &-Í, 4 , U - теплопроводность, площадь сечения и размер (в направлении теп-
лового потока) различных элементов теплозащиты.

Параметр О характеризует степень использовании холода паров и описывается
соотношением „

(3)
где п. - показатель степени в зависимости от температуры приведенной тепло-
проводности теплозащиты, если ее представить в виде

V""07"" (4)
Определим значение параметра И , представив теплопроводность теплозащи-

ты в виде (4). В общем, эта зависимость имеет гораздо более сложный характер. Пока-
жем однако, что наииолее строго необходимо описывать зависимость Л ^ А - С Т )
в низкотемпературной области криостата (т.е. при Т9* 4 К). Суммарный Teraionpi
ток к сосуду можно записать через градиент температуры sCT(Q) в самой нижней
зоне теплозащиты

а*-л
П
р(0)Гг^<о) (5)

Приравняв это выражение соотношению (I), получим
С< л пр.ср. й ' х
° Anp.lOÍ Lr%T(O)' (6)

Отсюда следует, что эффективность использования холода паров и теплопритоки к
криостату снижаются пропорционально уменьшению градиента температуры §z?fr(Oj в
наиболее холодной зоне горловины. Это легко видеть из данных рис. 2,3. По мере улуч-
шения конструкции пробки увеличивается ресурс криостата (рис. 2), а соответственно,
снижается градиент температуры в нижней зоне горловины, как это следует из схемы
рис. 3.

В зависимости от размеров рассмотренных криостатов основные теплопритоки к
ним определяются теплоизоляцией или горловиной. Для примера, в табл. 2 приведены
расчетные составляющие теплопритоков для криостата }.' II.

Таблица 2
Характеристика элементов теплозащиты криостата № II

Элемент : Тегаюпро- : Длина, : Диаметр, : Толщина, : Теплопри- : Теплопри-
криостата i водность, i мм * мм Г мм * ток без \ ток с ис-

: Вт/м.К : : : : паров, Вт : пользова-
i I i ! i : нием па-
: : : : : : ров, Вт

Горловина 0,25 140 105 1,7 0,3
Пробка 9.I0"3 140 105 - 0,17
Э В Т И 0,4.КГ4 325 120 20 0,73
Криостат в
целом - - . - 1,2 0,029
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Рис. 3. Изменение температуры теплозащиты
в зависимости от степени использования хо-
лода паров: 1,1 - теоретические кривые для
предельных случаев без использования и с
полны* использованием холода паров; 2,2 ,
3,3' - экспериментальные кривые; 2,3 - пол-
ностью залитые криостаты; 2 ,3 - криостаты
в конце работы; 2,2' и 3,3'- соответственно
высокое и низкое термосопротивление контак-
та ЭВТИ - горловина

Рис. I. Устройство криостата

1-37САОС|8МИ, ОДО
2-39-

46 60
РЕСУРС, ЧАСЫ

Рис. 2. Диаграм-
ма скорости ис-
парения гелия в
криоетатохШ-15:
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В этом криостате согласно эксперименту (см. табл. 1) суммарный теплоприток
составляет 27 мВт, тогда как без использовании холода паров исходный теплоприток
равен 1,2 Вт. Таким о. разом, охлаждение теплозащиты парами гелил снижает теплолри-
Toif п A4 раза., чтэ примерно соответствует теоретическим оценкам согласно соотноше-
нием (I) - (3).

Для расчета по этим соотношениям найдем значение П. . В [GJ показано,что
длл ЗВТИ ота величина лежит в пределах П = 1,5 * 2 и поэтому в среднем прини-
маем /Z = 1,75. Для горловины в низкотемпературной зоне такяе можно записать
А. = 0,03 Т » Вт/м.К. Поэтому для криостата примем в целом п. также рав-

нкм 1,75. Тогда из соотношения (3) получим

S-4s.
так что солод яаров в криостате используется практически на 100$.

Чт1 Jbi достичь этого, в конструкцию криостата внесены усовершенствовали«, ко-
торые у>..е описаны виие. В частности, необходимо оило обеспечить одиимериое темпе-
ратурное поле в проикс. С этой целью пробка сделана из отдельных дисков, оклеен-
ных пленкой Но!' ДА. ото существенно повысило поперечную теплопроводность пробки
и улучил-ло ее охлаждение парши. Одновременно оклейка пленкой предотвратила диф-
фузию гели« в пенопласт. В суше эти факторы позволили на 15 - 2Ь% увеличить ре-
сурс работы криостатов (см. табл. 3). В процессе отработки били испытаны и другие
конструкции пробки, но все они оказались гораздо менее эффективными (см. рис. Z
и таил. 3 ) .

Таблица 3
Влияние конструкции пробки на ресурс криостата с горловиной

диаметром 70 мм и высотой 100 мм

•J Кфуугрукцил прсСки (криостати № О - 10)

llcoüita отсутствует

Диски кз стеклопластика, оклеенные алвмини-
зированщм лавсаном

4еред>'пцис-С/1 дис;.;1 иа пвнолласта и алшинизи-
рованного лавсана

Сплошной пенопласт .

Менопластоаке диски, оклееинне алюминизировап- :
ним лавсаном !

: Ресурс, часы

: 7,5

15

1С

17

24

Уже отмечалось, что слои оЗТЛ за счет применения специальной технологии,
растянуты по всей длине горловины и имеют с ней хороший тепловой контакт. Су-
щественную роль игршзт также место расположения тепловых экранов по толщине
ЭВТИ и по длине горловины. Согласно [6J , ближний к сосуду экран должен быть ус-
тановлен на расстоянии от холодной стенки L, ~"iLj/4'7'«2<> , т;о. пример-
но одной четверти. При установке второго экрана следует учесть, что в зоне от
наружной стенки до первого экрана теплопроводность пробки и стеклопластика из-
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меняется уже по закону, близкому к линейному и поэтому п & I, Следовательно,
имеем соотношение L

2
^ j ^ ( L

x
- L

t
) — -^-L

s
 , т.е. второй экран должен быть

расположен примерно посередине горловины и пакета ЭВТИ. В то же время между первш
экраном и емкостью слои ЭВТИ устанавливать не следует. При этом поверхность экрана
и емкости необходимо покрыть тонким слоем металла (ачеистой структуры) с низкой
степенью черноты. Как видно из данных табл. I (эксперименты № 11,12)и рис. 2, это
позволяет на 15 - 20% снизить суммарные теплопритоки к криостату и улучшить его
магнитные характеристики.

Из данных табл. 2 также видно, что дли снижения теплопритоков важно иметь
ЭВТИ, стеклопластик и пенопласт с минимальной среднеинтегральиой теплопроводнос-
тью, а также максимально уменьшить толщину стенки горловины. Ее толщина опреде-
ляете)!, в первую очередь, условием сохранения низкой газопроницаемости. С этой
целью была разработана специальная методика обработки промышленных стеклоплас-
тиков на основе фенольных и эпоксидных смол III . Горловины и оболочки предвари-
тельно прогревались в течение 10 - 15 часов при температуре около 100°С в вакуу-
ме около 10 Па. Затем на прогретые детали наносился пропиточный состав на осно-
ве эпоксидной смолы и осуществлялась ее полимеризация с прогревом в вакууме. Пос-
ле полимеризации и механической обработки наносился второй слой пропиточного сос-
тава. Указанна» обработка [ 11 способствовала также снижению газовццелеиия обо-
лочек и ускоренному получению вакуума в полости с ЭВТИ.

Ускорению процесса вакуумировшшя способствует также наличие второго ад-
сорбционного насоса у горловины, перфорации на экранах ЭВТИ (отверстия диаметром
1-2 мм с площадью около l%)

t
 а также применение эффективной композиции ЭВТИ на

основе прокладок из базальтобумаги НТ-Ю. Эта теплоизоляция имеет не только низ-
кую теплопроводность (см. табл. 2), относительно невысокое газовыделение, но и
слабую чувствительность к уровню вакуума (см. рис. 4), что связано с использова-
нием базальтовых волокон малого диаметра (менее I мкм). Наличие достаточно хоро-
шего вакуума и свободного доступа длл газов к. адсорбционным насосам обеспечивает
также условия для быстрого охлаждения криостатов и малого расхода гелия на ох-
лаждения.

iOQf

Ю'ц 10° Г «f Р.Па
Рис. 4. Изменение теплопроводности ЭВТИ с прокладками из базальтобумаги

НТ-Ю в зависимости от давления в ней гелия
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Таким образом, выполненные исследовании ПОЗВОЛИЛИ разработать и освоить про-
изводство малогабаритных стеклопластиковых гелиевых криостатов с улучшенными мог- •
нитными, теплофиэическими, вакуумными и массо-габаритными параметрами с использо-
ванием дешевых серийно выпускаемых материалов.

О б о з н а ч е н и я

Ср - теплоемкость паров при постоянном давлении; 2 - теплота испа-
ренял; Р/згРмг - плотность газа и жидкости при температуре 4,2 IÍ; д7]г —~ГН-ТК _
перепад температуры вдоль горловины; 7" - температура; Qs - теплоприто-
кя к криостату; Л - теплопроводность; о* - степень снижения тепло-
притоков за счет использовании холода паров; г _ площадь; Ls - длина;

fccp - критерий запаса холода паров (с учетом их остатка в емкости в конце
испаренил); et _ константа; л* - координата вдоль горловины, прооки
или по толщине ЭВТИ; JLfjp.eyp.,A/rpfOj - среднеинтегральная величина и значение
у холодной стенки приведенной теплопроводности теплозащиты криостата; Lt , L£ -
расстояние первого теплового экрана от холодной стенки (вдоль горловины), а вто-
рого от первого.

Индексы: /* - горловина, и з - изоляции, н - наружная стенка,
К - емкость с криоагентом.
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Борис Г'ригоренко

Физико-технический институт низких температур Академии Наук Украинской ССР, СССР

НОВЫЙ ЖГоД ШВгШяЖ Ь±<*Ш/Ш0СТИ ТШОИЗОВДШ КРИОГЕННЫХ СОСУДОВ И
ТРУЕСЬРСЛВДВ

KÜW KETKOD OP INCBÜAÖIHG EMflCIEHCY 01" HUA'J? IHSUIAMOH IN CKYOGIäHIC VBüöKIS AND

PIPIKC

óUI.J.jMť'/ : Д new method is suggested and tested experimentally for 1*5-2 times

decrease of contact heat conduction in auperinoulation of cryogenic

vessels; and pipinc. The method consiat:; in ahort-time preliminary

heating of insulation in situ under atmospheric conditions up to

tliermoplustic state*

Применение материалов с низким газопыделением, пористых экранов, ленточной на-
мотки слоен, прокладок, содержащих адсорбенты, п сочетании с вакуумирооаиием при
температуре 100 - 120°С позволило практически устранить теплоперенос по газу в
современна экранно-вакуумных теплоизоляциях (ЭВТИ) [1,21 . Поэтому в ЭВТИ крио-
сосудов Ш и, в особенности, криогенных трубопроводов небольших диаметров 13,4]
существенную роль начал играть контактный теплообмен. Для его снижения применяются
экраны в мятом или рифленом виде. Но такие конструкции оказались недостаточно эф-
фективными в связи с ростом при этом монтажных усилий в пакетах ЭВТИ.

Недавно предложен принципиально новый и простой подход к решению указанной за-
дачи 15 »О^иВТИ на изделии прогревается в атмосферных условиях до термопластичного
состояния экранов или прокладок. Кратковременная выдержка в этом состоянии приводит
к устранения монтажных усилий и контактного теплообмена в пакете ЭВТИ. Г1ри этом
слои принимают форму криососуда или трубопровода и в связи с термической релакса-
цией напряжений ослабевает взаимное их обжатие. После охлаждения до комнаткой тем-
пературы слои фиксируются в новом положении с меньшими усилиями обжатия слоев.

Цель» данной работы являлась практическая апробация этого способа применитель-
но к криогенным трубопроводом небольших диаметров. В этих изделиях за счет повы-
шенных монтажных усилий (при ленточной намотке слоев) и контактного теплопереноса
теплопроводность ЭВТИ достигала I...4 мкВт/см.К [3] . Применительно к этим из-
делиям нами предложена и апробирована [4] нозая аффективная композиция ЭВТИ на
основе пленочных прокладок типа ПЭТ (полизтилентерефталат). Она обладает не толь-
"ко удовлетворительными тепловыми параметрами, но и не образует вредных для чело-
века и оптических устройств силиконовых частиц. В данной работе экспериментально
изучено влияние термообработки на теплоизоляцию трубопроводов диаметрами 3-12мм с
ЭВТИ на основе прокладок из ПЭТ пленки и серийной стекловуали типа ЭВТИ-7. Эта
стскловуоль содержит до 18£ связки типа поливинилацетата (ПВА).

Тепловые испытания выполнены на калориметрической установке (6] , содержа-
щей макет трубопровода (длиной 1200 мм), о;слаждаемый жидким азотом за счет естест-
венной конвекции. Предварительно проведены также эксперименты по выбору теплового
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режима термообработки ЭВТИ. Техническая пленка ПЭТ содержит до 50$ объема кристалли-
ческой фазы [7J , а температура ее кристаллизации равна 80 - 90°С. Температура
плавления ПЭТ пленки составляет 250 - ЙСО°С. В интервале мезду этими температурами
и находится наиболее благоприятная для термообработки область с максимумом скорос-
ти кристаллизации (160 - 180°С).

На первом этапе (Зыло изучено влияние температуры нагрева на оптические ха-
рактеристики экранов. Установлено, что степень черноты ухудшается при температуре
выше Т50°С. Это и определило максимально допустимую температуру нагрева.

Далее были выполнены эксперименты по влиянию температуры на изменение толщи-
ны плоского образца ЗВТИ (диаметром 160 мм)» сжатого постоянный усилием 18,5 г.
Результаты прогрева в течение I часа представлены на рис. I. Видно, что для всех
образцов их толщина продолжает непрерывно уменьшаться по мере повышения темпера-
туры до 180°С, т.е. полная релаксация образца еще не достигнута. Однако в диапазо-
не температур менее 1Ь0°С основное изменение толщины образца происходит до темпера-
туры 130 - 140°С. Эта температура и была выбрана для термообработки ЭВТИ трубопро-
водов при использовании прокладок из ПЭТ пленок.

ол-

20 40 SO SO № № SO № Т

Рис. I. Зависимость относительной толщины пакета Д от температуры
прогрева 'i'J,J пикета ИЗОЛЯЦИИ i ICO мм с нагрузкой 18,5 г (10 экранов и
9*прокладок): I - ПЭТ ДЛ + ЭВТИ-7; 2,3 - ПЭТ ДЛ + ПЗТ мятая (экраны и
прокладки толщиной 0 мкм; экраны - 12 мкм и прокладки - О мкм)
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Для ЭВТИ на основе стекловуали ЭВТИ-7 обнаружено склеивание ее слоев при тем-
пературах более 80°'0 за счет размягчения ПВЛ ( температура стеклования 28°С, а раз-
мягчения 60 - 80 С). Поэтому следовало ожидать, что более высокие температуры будут
ухудшать параметры ЭВТИ в связи с повышением контактного теплообмена в ней.

Результаты тепловых испытаний ЭВТИ на трубопроводе представлены на рис. V..
Видно, что теплопроводность ЭВТИ с прокладкой ПЭТ может быть снижена вдвое. Для
трубопроводов диаметром 12 мм теплопроводность этой ЭВТИ после прогрева (0,23мкВт/см.К)
становится даио меньше величины (кривая 2 ), полученной на плоском калориметре
(кривая 3).

Л

{О

0.2
/ // d

Рис. 2. Изменение с толщиной теплопроводности изоляции ПЭТ ДА + ПЭТ мятая
(плотность укладки J • 20 см"*): I,ť - толщина 1,5 мм и 2,2' - 10мм;
1,2 - до nporpcDa; ť ,2' - после прогрева; 3 - плоский образец с толщиной
6 мм

Термообработка позволила снизить теплопроводность композиции со стекловуалью
ЭВТИ-7, не .-здесь эффект был менее существенным из-за склеивания ее с экранами. В
этой связи были проведены тепловые испытания по определению оптимальной температуры
предварительной термообработки (см. риг.. 3). Видно, что и здесь выбор температуры
позволяет изменить теплопроводность на 20-25%, a оптимальный режим термообработки
составляет üO - 80°С.

•ť Дополнительно были проведены также тепловые испытания ЭВТИ с прокладкой ПЭТ
на промьшенных сосудах с жидким азотом Х-34Б. Испытания показали 12] , что ЭВТИ



- tfífí -

л

is

{6

О 20 40 60 SO № /ÉO № Г

Рис. 3. Зависимость теплопроводности изоляции ПЭТ ДЛ + ЭВШ-7 от тед-
пературю прогрева (толщина ЭВТИ 3 мм, диаметр трубопровода 3 мм,

о = 20 см"1)

с пленочными прокладками не уступают серийньы ЭВТИ со стекловуалыэ ЭВТИ-7 по тепло-
т ы параметрам. И>: целесообразно рекомендовать для применения в системах с повшен-
ными требованиями к гигиеническим условиям производства, к преобразованию или проч-
но стннм параметра»*.
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ВЫЮР и ЕШИЗМДОК ПУТЕЛ ПОВЬИЮШП РЕСУРСА КРИОСХСУДОВ С ЩЩА А З Ш Ш

V/AYÜ ОУ UÍSUVICJ2 Llť i í ItóCBBASb" OP CIÜ'OGEMIC LIQUID KMUOCläN VESSELS
1

SUI&AKY : A nuinericíil design procedure for heat uhielding of cryogenic vessels

bets cd on a solution of conjugated nonlinear tv/o-diiiiensional equations

of heüt conductivity is developed and tested. A simple "sereenless"

method of effective usage of vapour cold in cryogenic liquid nitrogen

vessels is tried out experiuientelly.

В последние годы наблидается устойчивая тенденции к увеличению мирового про-
изводства криососудов дли хранения биопродуктов и поэтому требования к их парамет-
рам непрерывно растут. Решение этой задачи осложняется отсутствием в литературе
экспериментальных данных о влиянии холода паров, конструктивных элементов и харак-
теристик экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ) на тепловые параметры криососудоз.

С целью решения этих вопросов нами предложен и апробирован экспериментально-
расчетный подход к оценке параметров криозащиты сосудов с учетом использования хо-
лода паров криоагента, выяснены возможности различных направлений в повышении ре-
сурса криососудов и отработана проста;* методика эффективного использовании в них
холода паров.

Согласно теории [ I ] , полное использование холода паров позволяет умень-
шить теплопритоки к небольшим сосудам с жидким азотом в 1,6 - 1,7 раза. С этой
целью на охлаздаемой горловине часто размещают большое число радиационных экра-
нов [2] . Эта конструкция сложна ь реализации, трудоемка, имеет большую массу и по
рлду причин не дает возможности использовать холод паров полностью (малое число эк-
ранов, уменьшение эффективной длины горловины, увеличение степени черноты экранов
за счет криоосадков и др.). tieHee сложным, но и менее эффективным , является метод
размещения внутри пакета экранно-вакуумной теплоизоляции тепловых экранов, охлаж-
даемых дренажным трубопроводом [3] .

В небольших сосудах эфаюктивное использование холода паров можно реализовать
с помощью простого "безэкранного" метода, когда все слои ЭВ'Ш охлаздаютси дренаж-
ной горловиной, вдоль которой они растянуты на всю длину и имеот с ней хороший
"тепловой" контакт [II . "Безэкранный" метод уже применяется в серийных крио-
биологических сосудах "Х-34Б" [4-5] * но теоретически и экспериментально апроби-
рован недостаточно.

Методика теплового расчета

Методика основана на решении сопряженных нелинейных двумерных задач теплопро-
водности в пакете ЭВТИ
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в пробке ^ Э ЛЛ ,Т) ЭТ„

и одномерной задаче в горловине с учетом ее охлаждения парами
d i JLrCTrl-hHaiT) d T n Cp-m d T r q , s ( T r ) 5

dat Pr + Fr3 da^fr+Fa'dx ~Fr+Fa ' í 3 )

а радиационно-кондуктивный теплообмен между пакетом ЭВТИ и горловиной (через
слой стекловуали ЭВТМ-7) описывался уравнением

которое справедливо для слоя чисто рассеивающей среды с хорошим контактом этого
слои с границами.

Решение уравнений (I) - (4) находилось итерационным способом с использова-
нием метода Либмана [63 .

По указанной методике находились расход, составляющие теплопритока, темпера-
турные поля и степень использования холода паров, а также по известному ресурсу
криососуда решалась обратная задача по определению теплопроводности его изоляции.

Экспериментальная методика
В работе предложен метод экспериментальной оценки составляющих теплоприто-

ков но элементам теплозащиты криососудов и теплопроводности ЭВТИ. Эти теплопри-
токи находили по теплопроводности и градиенту температуры в холодных зонах зле- •
ментов теплозащиты толщиной 5-7 мм, а градиенты измерялись дифференциальными
медьконстантановши термопарами. Вычитая теплопритоки по элементам конструкции
из суммарного теплового потока для криососудов, в которых не используется холод
паров (модификации # 2,4,6), находили теплоприток и теплопроводность ЭВТИ.

Для апробации расчетной методики и экспериментальной оценки возможностей раз-
личных конструкций в использовании холода паров были изготовлены следующие шесть
модификаций криососудов "Х-34Б" с жидким азотом (объемом 35 л ) :

1 - серийный сосуд с полистироловой пробкой;
2 - сосуд 1 со щелью толщиной 2-3 мм между ЭВТИ и горловиной;
3 - сосуд I со стеклянной вакуумированной пробкой;
4 - сосуд 3 со щель» по п. 2;
5 - сосуд 3 с центральным отверстием в пробке для выхода паров;
6 - сосуд 5 со щелью по п. 2.
В сосуде I обеспечивался хороший контакт пакета ЭВТИ с горловиной по всей ее

длине и максимальное использование холода паров, а в сосуде 6 - их использование
сводилось почти к нулю. Применение стеклянной пробки, в том числе с центральны!
отверстием для выхода паров, а также введение щели между ЭВТИ и горловиной в сосу-
дах 2-6 позволили в широком диапазоне изменить степень использования холода паров
в ЭВТИ, горловине и пробке. Серийный сосуд I ш е л эффективную полистироловую проб-
ку (схема полистироловой и стеклянной пробок представлены на рис. I). Дня сниже-
нии поперечной теплопередачи в пробке она заменена в опытах 3-6 на стеклянную
пробку (со стенкой толщиной 1,5 мм), заполненную вакуумно-порошковой теплоизоля-
цией на основе мелкодисперсного перлита с добавкой в холодную зону адсорбента -
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- -цеолита N a X . Пары из сосуда пропускались по щели между пробкой и горловиной (тол-
щиной 2 мм как в серийном сосуде) или через центральное отверстие диаметром I - 2мм.
В этом случае щель межд/ горловиной и пробкой герметизировалась плотним слоем стек-
лобумаги с клеем, а такке дополнительно перекрывалась в теплой зоне.

Устройство криососуда "Х-34Б" и технология его изготовлени/i описаны в Н,51 .
Изоляция (на основе пленки ПЭТ ДА толщиной 5 мкм и стекловуали ЭВТИ-7) наносилась
машинным способом в виде ленты шириной 8 - 9 см. Горловина сосуда диаметром 60 мм
(рабочая длина 210 мм, толщина 1,2 мм) выполнена из стеклопластика. Ее наружная
поверхность перед монтажем ЭВТИ покрывалась семью слоями стекловуали ЭВТИ-7. Во
время монтажа ЭВТИ по ее толщине, вдоль слоев, горловины и пробки установлены
медь-константанопые термопары [4,5) .

В опытах 2,4,6 щель между ЭВТИ и горловиной сформирована следующим образом.
Вокруг горловины снизу устанавливались четыре цилиндрические сегмента толщиной
4 мм и высотой 30 мм. После монтажа ЭВТИ до высоты 20 - 25 мм сегменты поднимались
и последовательно повторялся монтаж ЭВТИ и подъем сегментов.

Р е з у л ь т а т ы

Экспериментальные и расчетные теплопритоки представлены в табл. I, а ресурс
сосуда представлен на рис. 2. Во всех вариантах теплопритоки по столбу газа не
превышали 0,01 Вт, а вдоль щели между ЭВТИ и горловиной - менее 0,02 - 0,03 Вт.
Поэтому эти составляющие в таблице не представлены. 0 малости теплопередачи вдоль
щели (менее 5 - 10$ от суммарного теплопритока) свидетельствует сравнение теплопри-
токов к сосудам 5 и 0 (табл. I). Обусловлено это очень большим удлинением щели
(длина 210 мм, а толщина 2 - 3 мм). Из экспериментальных и расчетных данных для со-
судов 5 и 6 (соответственно 0,61; 0,60 Вт и 0,67; 0,66 Вт) следует также, что в
этих сосудах действительно удалось почти полностью исключить влияние холода ларов.
При этом минимальное значение соответствует сосуду б со щелью между ЭВТИ и горло-
виной, а в сосуде 5, где эти элементы контактируют, холод паров частично (примерно
на 15%) уменьшает суммарный теплоприток.

В сосудах 2,4,6 отсутствие контакта ЭВТИ с горловиной (и уменьшение использо-
вания холода паров) увеличивает теплопритоки на 20 - 30%. При наличии такого кон-
такта (через слой стекловуали) в сосудах I, 3 (как со стеклянной, так и с полисти-
роловой пробкой) достигается снижение суммарного теплопритока в 1,5 раза. Отсюда
следует, что холод паров в отих сосудах используется на 91% ( Í8$), т.е. практичес-
ки полностью. Таким образом, создание хорошего контакта пакета ЭВТИ с горловиной
по всей ее длине II] является одной из важнейших задач при проектировании и изго-
товлении криососудов.

Следует отметить, что связь между торцом ЭВТИ и горловиной чисто лучистым
путем через слой рассеивающего материала типа ЭВТИ-7 (сосуды 2,4,6 со щелью между
ЭВТИ и горловиной) оказывается недостаточной. Поэтому суммарный теплоприток за-
метно увеличивается, так как пары охлаждают в основном горловину сосуда. Это
ухудшение составляет около 30JS, а с учетом продольного лучистого теплообмена вдоль
щели - даже 40$. Поэтому при монтаже ЭВТИ на сосудах типа "Х-34Б" щели на стыке
с горловиной недопустимы, а пакет ЭВТИ обязан не только быть растянут по длине гор-
ловины, но и иметь с ней хороший контакт по специальному слою стекловуали или
стеклобумаги.
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• интегральным значением дли диапазона температур 77 - 300 1Í и толщины ЭВТИ от 40 мм
(средней часть сосуда) до 210 мм (у горловины) при средней толщине пакета 70 мм.

Для расчета необходимы также данные о температурной зависимости ЭВТИ, кото-
рая принималась из работы [7] с увеличением во всех точках в 2,3 раза для полу-
чения среднеинтегральиой величины 1,34 мкВт/см.К. Такой подход позволил описать
суммарные теплопритоки с точностью 5 - 12%, но дает большие погрешности в описа-
нии отдельных составляющих теплопритока и температурных полей в элементах теплоза-
щиты. Дополнительные исследования показали, что точность описания указанных па-
раметров можно существенно повысить при использовании расчетных зависимостей теп-
лопроводности ЭВТИ от температуры более близких к истинной ее характеристике на
сосуде.

Выполненные выше исследования показали, что возможности повышении ресурса
криососудов "Х-34Б" за счет использования холода ларов практически исчерпались
(степень их использования составила 91%), а расчетная методика дает достаточную
точность описания их теплозащиты.

Для изучения дальнейших перспектив снижении теплопритоков проведены расче-
ты влияния на испаряемость (ресурс работы) конструктивных параметров - длины,
диаметра и толщины стенки горловины (рис. 3), объема сосуда, а также теплофизи-
ческих характеристик ЫВТИ (рис. 4 ) . В серийных сосудах "Х-34Б" толщина горловины
1,2 мм, рабочая длина - 210 мм, диаметр 60 мм. Из рис. 3 видно, что уменьшение
толщины горловины до 0,6 мм может повысить ресурс на 40 суток, уменьшение диа-
метра горловины до 40 мм - на 30 суток, а увеличение длины до 300 мм - на 25
суток. Эффективно также увеличение объема сосуда. Например, увеличение его вдвое
повышает ресурс на 65 суток. Однако, как видно из рис. 4, основной резерв умень-
шения теплопритоков в криососудах "Х-34Б" связан с совершенствованием экранно-
вакуумной теплоизоляции. В частности, реализация значений теплопроводности ЭВТИ,
характерных для калориметрических испытаний (Д,= 0,35 MICBT/CM.JOпозволило би
увеличить ресурс сосуда до 360 суток. Поэтому крайне актуальными являются даль-
нейшие исследований ЭВТИ и поиск путей ее совершенствования.

О б о з н а ч е н и я

Т - температура; &. - теплопроводность; F - площадь;
3C,2,0,ü - координаты вдоль оси горловины и пробки, по толщине ЭВТИ и пробки,
вдоль слоев ЭВТИ соответственно; О - толщина пакета ЭВТИ; О с т - толщи-
на слоев стекловуали на горловине; "в - степень черноты; Q - пос-
тоянная Стефана-Болымана; Ср - теплоемкость паров криоагента; пх -
расход паров из сосуда; Ь - длина горловины; ГСО -.-оптическая тол-
щина стекловуали; о - площадь боковой поверхности горловины; о,& -
удельный тепловой поток через слои стекловуали; d^ - ширина зазора между
ЭВТИ и горловиной.

И н д е к с ы

Г - горловина; гз - газ; П - пробка; И - ЭВТИ; СТ -
стекловуаль.
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Рис. I. Схема узла горловины опытного сосуда "Х-34Б":
а - ЭВТИ контактирует с горловиной;
б - мекду ЭВТИ и горловиной имеется щель
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«ю-

0 i {25 (5 гпо/m
Рис.2. Влияние эффективности использования холода паров /пгона ресурс

криососуда "Х-34Б" (I? , сутки)экспериментальные точки соответствен-
но для модификаций криососудов № 1-6; расчетные кривые: сплошная -
для сосуда с вакуумной пробкой; штриховая -с полистироловой пробкой.

350 1
Г

50

Рис.3. Влияние параметров горловины на ресурс работы криососуда "Х-34Б":
1 - зависимость ресурса (I?,сутки) от длины горловины ("гр , см);
2 - зависимость от толщины стенки горловины ($"гр»см);
3 - зависимость от диаметра горловины ( d ,мм).
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P n e . 4 . 3afi;!CMí«cocTb pecypca pafíoTH Kpnococy.ua "X-34B" OT
HOCTM 3BTH ( A. , M K B T / C M . K ) :

1 - BJIHflHHe TenjionpoBOňHocTw;
2 - 3aBHcnM0CTb OT TojiuiHHbi 3BTH npw A. = 1,34;
3 - 3aBHCHM0CTb OT TOJIUjHHU 3BTH npH ^. = 0,76
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Dusíkový kry ostat pro astronomická nSření

(THE NITROGEN CIJYOSTAT FOR THE ASTRONOMIC MEASUREMENTS)

SUMMARY: The nitro-jen cryostat for cooling the infrared detector was construc-

ted end tested.. The cryostat will be situated in Cossegrain focus of

the telescope of the Astronoaic Institute of the Charles University

in Frague..

Its construction is visible from the picture 1. The outer coat is a

vessel of the alluaiiniura alloy, one face of which can be taken off.

On it the copper nitrogen vessel is hung. The shoft for operating

the handle of five changnble filters leads through its centre. The

InSb detector together with the amplifier are heat anchored on the

face of the nitrogen vessel. Input end output tubes of the liquid

should not pour out when the cryostat filled with 2 liters LHg leans

90 °. The weight of the full cryostat is 8.5 kg, the evaporating ra-

te of the LK2 is less than 0.1 1/h, LIJ,, filling interval is 8 hours.

Filter changing is" carried out by the installed electric driving unit

through the interaediary of the saltez cross. The optical connection

. with the telescope is led through the Fabry lens. The tecperature

oscillating of the detector during 24 hours does not exceed - 2K.

Kávrh kryostatu byl vyvolsín požadavkem Astronoaického iístavu UK v Praze

a 3ledoval možnost chlazení InSb detektoru infračerveného záření spolu s před-

zesilovačea a s výrnínnínii filtry nn teplotní úrovni blízké noraálnírcu bodu va-

ru knpqlnáho dusíí:u. Předpokládalo se jeho uir.ist.5ni v Cassegrninově ohnisku

astronomického dalflkohleiu o prň.T.*ru prisiárního zrcadla 65 ca u zajiítCní op-

tického spojeni detektoru přes výsnSnné filtry a Fabryho čočku s dalekohled era.

Konstrukce kryoststu musela dovolovat:

1.- Néklon v rozpStí - 70° oá svislioa s frekvencí menší no?. l/ho3 .

2. Možnost nastavení optické osy kryostatu vůči tělesu dslekohledu.

3. Doplňovaní kapalného dusíku maxiaálnS "}x za 24 hodin v libovolné

poloze.

4. Itozmčr oenäi než 0 300 s 4C0 am a hmotnost nepřevyšující 10 kg.

5. Možnost vv.-íiiny 5 filtrů 0 13 až 25 mm otáčením na elektricky" impuls

z vnš kryositntu o frekvencí menSí než 1/rain n indikcci pořsdí zořase-

ného filtru.

6. Kaxiraální kolísání teploty - 2 K/'<£4 hod na ifi detektoru.

Z nijkolikD viirinr*! byla vybránít konstrukce podle obr. 1. Vn-Sjsí plágí

tvoří uzavřený durslo ;j válec (1), ,ieho£ jedno Celo (2) je odní.witelné a

uttísnPné pry2ov;?-3 "O" >:rou2kera. Ka n5rj jsuu upraveny príichojky pro vstup o

výstup kapalného n odpařeného dusíku, elektrickí: konektory z elektrická

hníscí jGdr.otltn (10) s převodko pomocí aaltésskdho kříže no osu ilráäek fil-
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trú (9). Kroraě toho jsou k vn5jSí stranS Cela připojeny jednak čerpací ventil,

sloužící k vytvorení izolačního vakua a ke kontrole těsnosti, a Jednak pojistný

ventil, kterjr chrání raějáí pláSt proti přetlaku v případě poruSení těsnosti

vnitřní nádoby s kapalným dusíkem.. Vnitřní nádoba (3) je mřdčnó, vyztužená pro-

lisy na vniíjší válcové stěně. Jejím středem prochází trubke, v níž je uložena

dutá hřídel, spojující hnací mechanizmus s držákem filtrů. !ía levém čele vnitř-

ní nádoby jsou tepelne1 zakotveny detektor (6), zesilovač (7) a adsorber s aktiv-

ním uhlím (8). Válcová stSna uvnitř nádoby je na levou stranu prodloužena a nese

jednak 3tínicí kryt, přišroubovaný k jejímu okrHJi a jednak izolační rozpory (5)

připojené ke středicímu čepu, který je vetknutý do slepého otvoru v levém čele

vnějaího pleats* Středící Cep ne jedné straně spolu s trubkami pro vstup a vý-

stup kapalného dusíku na protější straně kryostatu zajišíují stálou polohu de-

tektoru vůči optické ose Fabryho Eočky.. Tá je vsazena přes těsnicí "O" kroužek

do otvoru s osazením v levém čele vnějšího pláäte a je upevněna válcovou částí

spojky.. Spojku tvoří prstencový mezikus s polokulovou dosedací plochou, zapa-

dající do vybrání vstupního otvoru dalekohledu. Pomocí 3 Šroubů, kterými jsou

oka nad levým čelem vnšjSího pláštS připevněna k tčlesu dalekohledu, možno při-

způsobit směr optické osy kryostatu optické ooe dalekohledu. Vnitřní nádoba s

.kapalným dusíkem jo obalena mnohavrstvou izolací (15). Trubky pro vstup a vý-

stup dusíku jsou zakončeny tak, aby kapalný dusík ani při nejvyšší přípustná

hledině a dovoleném náklonu kryostatu nemohl vytékat.

Skutečné provedení kryostatu splňovalo všechny požadované parametry. Na-

měřené technické Údaje jsou následující:

maximální vníjäí rozmSry 0 220 x 265(+C4) ma

hmotnost kryostatu bez LW2 6,9 kg

hmotnost náplně LN 2 1,6 kg

celkový obsah dusíkové nádoby 2,3 1

maximální objem LN,, 2,0 1

rychlost odpsru LM2 0,08 1/h

64 g/h

doporučený interval doplňování LN_ 12 h

dovolený náklon od svislice - 90°

Odkazy

Pruäák J., Sahánek V., Jelínek A., Křížek J., Beran 5., Fiedler S.:

Dusíkový kryostat pro astronomická měření v iC oblasti spektra

(Studie k dusíkovému kryostatu s optickýai prvky a InSb-dotektorem infračerve-

ného záření v pásmu vlnových délek 1-5/Um pro Dům techniky ČSVTS Praha,,

Exp. č. 623552, listopad 1982). _
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ВЛИЯШЕ Д Ё С У Б Ш А Щ И ПАРОВ НА СКОРОСТЬ ЗШРАЖИВАНИЯ 1СРИОГЕНЯЫХ ЖВДКОСТЕЙ В
!^РЖ)АК1£У«ШШТ0РАХ ПЛАВЛЕНИЯ

ЕРРКСТ OP VAPOUR DliöUlSLIÜATION OK PUKEZIlíG KATE OP CKÍOGENIC LIQUIDS IH а Ш И Ш Х

ACCUKUIATOKS OP KKL'i'IKG

SU&KARY ..: 'ťnc specific features of cryogenic liquids solidification in a vessel

with built-in cooled plates are investigated experimentally» A method

is proposed to calculate the complex process of solidification, which

accurately allows for the above features. The method is based on the

known relations for Stefan's problem and the intensities of the

liquid self-refrigeration under the condition of saturated vapour

pumping«

Использование в тепловых аккумуляторах рабочих веществ, в частности, крио-
агентов с высоким давлением насыщенных паров в тройной точке (I Kila и выше), соп-
ряженно с реализацией процессов затвердевания жидкостей в замкнутых объемах, ох-
лаждаемые поверхности которых могут контактировать с паровой фазой. В этих усло-
виях одновременно осуществляются процессы: намораживания вещества на охлаждаемой
поверхности из жидкости и самозамораживание, последней под действием криооткачки
(десублшации) паров на часть охлаждаемой поверхности, находящейся в паровой фазе.

В настоящее время в литературе ииеются приемлемые для инженерных расчетов
соотношения, по определению параметров., как режима намораживания, на охлаждаемых
поверхностях веществ из паровой и жидкой фаз [I] ., так и самозамораживания крио-
жидкостей в цилиндрическом объеме при откачке насыщенных паров [2]. Однако, иссле-
дования особенностей замораживания жидкости при совместном действии указанных
процессов нам не известны.

В этой связи целью настоящей работы являлось:

1. Исследование особенностей отвердевания криожидкостей в сосуде со
встроенными частично затопленными охлаждаемыми поверхностями.

2. Определение влияния неконденсирующихся примесей на скорость и характер
процесса отвердевания. '

3. Отработка методики расчета процесса отвердевания хладагента, основанного
на известных соотношениях для намораживания и самозамораживания вещества.

Эксперименты проводились на установке, изображенной на рис. I.
Установка включала в себя контрольно-измерительную емкость, системы ее зап-

равки, вакуумирования и охлаждения вспомогательным хладагентом. Контрольно-изме-
рительная емкость состояла из стеклянного посеребреного дьюара 8 диаметром 90мм
и длиной 500 мм, герметически соединенрго с металлическим; фланцем. 4. К последне-
му через вакуумируемую тепловую развязку б крепился медный стакан II диаметром
28 мм и длиной 260 мм. Внутри объема на растяжках 13 и поверхности медного стака-
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Рис. I. Схема экспериментальной установки
I - баллон с рабочим веществом; 2 -форвакуумный насос; 3 - переходной
фланец; 4 - верхний фланец; 5 - вакуумметр; 6 - тепловая развязка;
7 - экран из пенопласта; 8,15 - стеклянные сосуды Дыоара; 9,16 - штыри
для крепления растяжек; 10,17 — нагреватели; II - медный стакан; 12 -
термопары; 13 - растяжки; 14 - мерные линейки.

на крепились медь-конетантановые термопары 12, нагреватели 10,17, мерные линейки
14. Для визуального контроля в серебряном покрытии поверхностей дыоаров предусмот-
рены прозрачные щели. Измерение упругости паров в сосуде 8 обеспечивается с по-
мощью пружинного образцового вакуумметра 5.

Методика проведения экспериментов заключалась в следующем.
Первоначально осуществлялась заправка в контрольно-измерительный сосуд иссле-

дуемого рабочего вещества посредством его конденсации на поверхности медного ста-
кана до нужного уровня. В качестве вспомогательного хладагента использовался жид-
кий азот. Подачу азота временно прекращали для обеспечения расплавления намерзшей
на медном стакане твердой фазы, а затем начинали непосредственно процесс отверде-
вания.
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В течение режима отвердевания контролировалось поле температур и давление ларов
в сосуде, вид структура образовавшейся твердой фазы и местоположение во времени гра-
ниц раздела фаз. Процесс кристаллизации жидкости считался завершению* при заполнении
тп-эрдой £азой всего объема, ограниченного снизу уровнем дна медного стазсана. Затем
блок отвердевшего вещества расплавлялся.

Экспериментальное исследование особенностей режима отвердевания было проведено
на жидких аргоне и метане. При этом определялись влияние: степени затопления охлаж-
даемой поверхности в диапазоне 100 * 52% и наличия примеси азота в метане в преде-
лах 0,1% i 7% и аргоне 0,31 * 0,95%.

!'!j.''.̂ еденные эксперименты показали следующее.

Температура охлаждаемой поверхности на зеей ее протяженности оставалась практи-
чески неизменной. Разность температур охлаадаемой стенки и температуры йазового пе-
рехода замогтаиваемого вещества составляла 5,8 К на аргоне и 12 К на иетане.

Слог отзердевшего вецества, образовавшийся на охлаэдаемой поверхности из гидкой
ли'.)О паровой фаз техническ:; чистых веществ, был монолитен и прозрачен.

Твердая саза, полученная в результате самозаморагивания жидкости представляла
•^ой пористую структуру. Причем более плотную, в виде дендрятов, у стенки сосу-
.::••- '.: значительно менее плотную, в виде усадочных полостей, в центральной частя.

Дамские паров а сосуде при наличии 0 i- 25$ несмоченной холодной поверхности
::vv.xw<;:rivi не изменялось в течение большей части процесса и было ниже на I * ЗНПа
по откэяюнид к даолению в тройной точке исследуемого вещества.

;>итш1ькость отвердевания аргона при IOQjS затоплении охлаадаемой поверхности
: ::сусдг-ом состоянии значительно превышала время аналогичного процесса при 52$
затоплении и составляла соответственно 5,3 часа и 0,8 часа. Причем, дане при от-
сутстзии свободной холодной поверхности в исходном состоянии появлялась пористая
твердая сача, а рост ее со временем интенсифицировался.

Присутствие а аргоне и метане до 0,31 Ť 0,35$ (об.) азота практически ке
ЗЛИУ-ЛО на скорость процесса их кристаллизации. Дальнейшее увеличение количества
примеси замедляло процесс десублимации паров (особенно у аргона) на холодной по-
верхности, а затем к полностью его прекращало. Причем давление паров аргона
(0,70% азота) и метана (7% азота) в сосуде находилось в пределах 67 * 40 НПа и
40 i 27 КПа. Слой твердой фазы, намороженный на свободной от кидкости холодной
поверхности, терял монолитность и прозрачность, приобретая снегообразный денд-
ритный вид. В жидкости появлялась шуга.

На основании зыгсга изложенного следует, что наличие в объеме несиоченнш
жидкостью охлзздаемых поверхностей приподит в целом к существенному возрастанию
скорости ее затвердевания за счет высоко интенсивного самоэаморажипания жидкос-
ти в условиях криоегкачки паров, ото хорошо видно на рис. 2, где приведены ре-
зультаты экспериментов по затвердеванию жидкого аргона. Для сравнения - время
намораживания на цилиндре 4> 28 мм слоя аргона толщиной 30 мм, рассчитанное на
основании уравнения Лайбензона [I] , составляет 6,2 часа.

Нами были рассмотрены две методики расчета процесса замораживания крио-
кидкостей. Первая предполагала, что десублимация паров реализуется только на
первоначально незатопленнах жидкостью поверхностях (кривая "а" на рис. 2 ) .
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3 5 I, ЧАС

H I Ш % ЗАТОПЛБНИЕ ОХЛ. ПОВЕРХНОСТЕЙ
- D - D - Й3°/о ЗАТОПЛЕНИЕ ОХЛ. ПО8ЕРХНОСТЕ.Й
- О - О - 78% ЗАТОПЛЕНИЕ ОХЛ. ПОВЕРХНОСТЕЙ

0 9 52°/о ЗАТОПЛЕНИЕ ОМ. ПОВЕРХНОСТЕЙ
РАСЧЕТ ПО МЕТОДИКЕ „а* ПРИ S 9 %
РАСЧЕТ ПО МЕТОДИКЕ ß" ПРИ 8 9 7о

Рис. 2 . Изменение положения фронта самозамораживания жидкого аргона

во времени

Ввиду значительного оасхождения результатов расчета и эксперимента была разработа-
на уточненная методика расчета ("б"). Последняя методика включала первую как сос-
тавную часть. В этой связи логично ограничиться только рассмотрением методики о .

Данная методика расчета базируется на некоторых допущениях, правомочность
которых в основном подтверждена результатами экспериментов, и на известных в ли-
тературе соотношениях по скорости намораживания и самозамораживания веществ.

Принято, что десублимация паров осуществляется при давлении, равновесном
температуре тройной точки вещества ( Т т р. т. )•

Граница раздела жидкой и пористой твердой фазы принимается плоской, т.е.
неискаженной опережающим ростом у стенки сосуда.

Образующаяся в процессе самозамораживания пористая твердая фаза имеет
идеальную радиальную газопроницаемость. Как следствие этого, на слое твердой фа-
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зы, ранее намороженном из жидкости и оказавшимся в блоке пористой твердой фазы
происходит десублимация паров, увеличивающая плотность последней до монокристалли-
ческой .

Прирост массы на освобожденных от жидкости участках с учетом пористости СП)
самоэамороженного вещества ( Д ГП ср •П ) определяется приростом толщины намо-
роженного из паса слоя ( ДОср ), представленного в виде кольца с прямоуголь-
ным сечением Сем. рис. 3).

,Д£6Д

Рис. 3. Модель процесса замораживания криожидкостеи с центральным
расположением охлаждаемой поверхности

Из рис. 3 видно, что толщина намороженного слоя на свободной от жидкости
( #6 ) и затопленной ею нижней ( оН ) части охлаждаемого цилиндра опреде-.
лиется на каждом временном шаге, исходя из соответствующих зависимостей О6 =
= #6 С П и ď H = ( ^ H ( t ) п о известным соотношениям [I] -С кавдки
новым ц-ым (начиная со второго) шагом, наряду с приростом толщины твердой
фазы в нижней Д О Й П и незатопленной ДО&П- частях цилиндра на участке
( \la_i ~fr-ri-2. ) предыдущего кага. С П.-1 ) появляется прирост^твердой фазы
к исходной толщине С оИа.г + -*°gn-l ) н а величину £>ОСрл в соответ-
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ствии с кривой О о — о к>{%) . Следует учесть, что для второго (Ш шага за ис-
ходную толщину принимается величина ( vbr -*-О Ит )/2.

При последующем шаге ( П. + I) на том же участке ( Л-пН "f^n-SL ) отсчет
прироста твердой фазы Д О с р ^ будет определяться уже от величины наморо-
женного слоя

пс кривой 00 -obCZ) и т.д. Таким образом, с каждым новым шагом появляется
НОНУ« учнсчсг. несмоченной жидкостью поверхности, который только на последующем вре-
менном шаге включается в процесс десублимации пара.

Положение фронта (см. рис. 3) пористой твердой фазы на ,П -ом временном ша-
г<: определяется суммой величин

,
где "-п./ - положение фронта на предыдущем шаге; Д п . п - уменьшение уровня
жидкости в сосуде за счет намораживания ее на затопленной части цилиндра; á h ^ -
продвижение пористого слоя твердой фазы, образованного за счет отвода массы на
первоначально несмещенную ( т о ) и уже находящуюся в блоке пористой твердой
фалы ( jk. tncpiHi ) ч а с т и холодной поверхности. Величина Д^.^ опреде-
ляется из соотношения Г 2] _ . о ,~.

Й _/_ Z mb
a
- u

n

где 2 třibn - массовый расход; Гц - площадь основания кольцевого зазо-
ра, занимаемого жидкостью и переведенной в дальнейшем в твердое состояние за счет
криооткачки паров; „

(для аргона);
"̂ пл и ^суб ~ со°тветственно теплота плавления и сублимации вещества; тОа-

масса жидкости, переведенная в твердую фазу посредством криосткачки паров на перво-
начально неэатопленную и уже находящуюся в блоке пористой твердой фазы части ци-
линдра, участвующих в десублимации паров за время Тп. . На основании того,что

тЬп ; ^ тЬп - ™-?>п + Х{ mcpi ^

L"

где VOft- исходннН объем самозамороженной жидкости.

Величина Д а а определяется значениями величин плотностей твердой
( ý те.трт. ) и жидкой ( О ж Т ) фаз в тройной точке, и объемов жидкого
( V H ж ) и отвердевшего на затопленной части охлаждаемой поверхности вещества

где rnHn. - масса вещества намороженная на затопленной части цилиндра

Пористость (П) твердой фазы, полученной в результате самозамораживания жидкос-
ти, находится на каждом шаге следующим образом
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mT r i-m0 n.-Z/w6 n; Fft

где f?C и R H - соответственно радиус стенки сосуда и фронта кристал-
лизации на затопленной части охлаждаемого цилиндра.

Результаты расчета режима затвердевания жидкого аргона при 89% затоплении ох-
лаждаемой поверхности в исходном состоянии приведены на рис. 2. Из него видно,что
расчетные и экспериментальные значения отличаются друг от друга не более, чем на
10 i 15%. Причем, вклад процесса десублимации паров в пористом блоке твердой фазы
на ускорение затвердевания жидкости достигают 20 * 30%.

По методике ("б") были проведены расчеты с целью определения влияния на ско-
рость процесса затвердевания криожидкостей конфигурации и геометрических размеров
сосудов и охлаждаемых поверхностей размещенных в них. В частности., на рис. 4
представлены результаты расчетов затвердевания жидких аргона и метана в цилиндри-
ческих емкостях (řf 40 * Н О мм) с центральным расположением охлаждаемой поверх-
ности (.ji 28 мм цилиндрический стакан) при различной степени затопления. Видно,что
расчетные значения хорошо согласуются с результатами экспериментов. Здесь не при-
ведены аналогичные результаты расчета отвердевания аргона в прямоугольных формах
при центральном расположении охлаждаемой односторонней пластины._0еь .^ординат
представляет собой совокупность значений безразмерной величины % ~=~: %̂- «где

^ з - время полного затвердевания жидкости в объеме, а *Р^' - время намо-
.хг.'линамия жидкости на охлаждаемой поверхности, рассчитанное по уравнению Лейбен-
üLua либо формуле Лыкова [I].

Результаты экспериментов и расчетов, приведенные на рис. 4 показывают, что в
реальных условиях, когда степень заполнения объема сосудов не превышает 90 * 95^,
расстояние & между охлаждаемыми и ограничивающими поверхностями состав-

ляет не менее 5 мм, интенсивность затвердевания жидкости, в основном, определяется
степенью затопления охлаждаемых поверхностей. Влияние кривизны охлаждаемых поверх-
ностей на интенсивность процесса затвердевания жидкости снижается по мере умень-
шения величины О

Расчет процесса замораживания аргона и метана в идентичных условиях показал,
что значение величины t в обоих случаях практически одинаков. Этот факт
подтверждается и экспериментом (см. рис. 4), что дает возможность в дальнейшем
использовать графические зависимости рис. 4 для оценки времени затвердевания
( "ь-з ) криогенных жидкостей в аналогичных условиях, расчитывая только зависи-
мость о Н = о H(.t^ [i]

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы.

Десублимация паровой фазы на охлаждаемых несмоченных поверхностях при
SO i 90% затоплении в исходном состоянии существенно (в 1,4 ¥ 4 раза) ускоряет
процесс затвердевания жидкости и способствует выравниванию температур по блоку об-
разующейся твердой фазы.

Конденсация паров в пористом блоке затвердевшего вещества на вмороженной в
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ПЛОСКАЯ охл. ПОВЕРХНОСТЬ/РАСЧЕТ)
ЦИЛИНДР, ОХЛ. ПОВЕРХНОСТЬ Ф20ММ
(РАСЧЕТ-МЕТАН)
ЦИЛИНДР, охл. ПОВЕРХНОСТЬ Ф28 мм
(РАСЧЕТ-АРГОН)

1,2,3 соотвЕствЕнно 90№/ои50в/о,
ЗАТОПЛЕНИЕ ОХЛ. ПОВЕРХНОСТЕЙ

Д ЭКСПЕ.РИМ, АРГОН, 8 9 % ЗАТОПЛЕНИЕ
• И О СООТВЕТСТВЕННО 15°/о И 50'/»
_ „ ЗАТОПЛЕНИЕ НА МЕТАНЕ
• И О СООТЙЕТСТВЕННО "18°/оИ 5 2 %

ЗАТОПЛЕНИЕ НА АРГОНЕ

Рис. 4 . Зависимости времени замораживания жидкого аргона и метана от
степени затопления охлаждаемых поверхностей и размеров сосуда

нем охлавдаемой поверхности способствует ускорению процесса замораживания жидкости
на i:0 í 30?;.

Наличие в жидкости неконденсирующихся примесей более 0,3% приводит к снижению
влияния выше указанного механизма тепло- и массопереноса.

Предложенная методика хорошо описывает происходящий процесс затвердевания и
позволяет решать задачу оптимизации режима работы генератора холода в реальных сис-
теглмх, снаряженных криоагентом, обладающим высокой упругостью паров в тройной точ-
ке .
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КРИЗИСЫ ТЕПЛООШЕНА С КРИОГЕННОЙ ЖИДКОСТЬЮ И ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТШРДЫХ ТЕЛАХ

he£r'uer &В настоящей работе показана возможность влияния кризисов теплообмена криоген-
ной жидкости (т.е. переход от пузырькового к пленочному кипению) на различные фи -
зические процессы в твердых телах, контактирующих с такой жидкостью. Прежде всего,
указано на возможность существования нелинейных релаксационных волн в металлах с
током при наличии контакта с криогенной жидкостью. В этом случае возможно существо-
вание волн двух типов: колоколообразной, движущейся со скоростью 1/£ и ступенча-
той волны, скорость которой "VJ СЗ

(I)

где ' ^ / ^ е - градиент теплопроводности металла, а С.р - это теплоемкость;
скорость "У. ас К Г * * I м/сек, а Т£ £ 10 * 10 м/сек.

Величина 'Хм'" определяется параметрами задачи: коэффициентами теплообмена
при пузырьковом и пленочном кипении, величиной тока в металле, размерами образца.

Аналогично влияние кризиса кипения на физические процессы при низкотемператур-
ной релаксации ансамбля подвижных дислокаций при пластическом деформировании твер-
дых тел [I, 2~1. При таком деформировании в твердых телах возможно возникновение
релаксационных нелинейных температурно-пластических волн двух типов. Например,
скорость первой волны определяется соотношением

где <£• - пластическая деформация, Зь£ - определяет температурную зависимость
скорости пластической деформации.

Из (2) видно, что при J-g э^О для скорости нелинейной волны существуют два
решения, которые смыкаются и исчезают при критическом значении §£/.

Отметим, что нелинейные волны экспериментально наблюдались в работе/ Зу при
пропускании тока через металлическую проволоку, находящуюся в жидком азоте.

Кризис кипения может сказываться также при низкотемпературном пластическом де-
формировании твердых тел: он вызывает стимуляцию скачкообразной, пластической дефор-
мации [л]. При этом на зависимости механическое напряжение-деформация &"&,) появ-
ляется резкая ступенька; такая ступенька может, привести к нежелательным последстви-
ям при низкотемпературной деформаций криогенных устройств (например, в сверхпровод-
никовых магнитных системах [ŠJ). Существенное влияние кризисы кипения с хладаген-
том оказывают на трехмерную релаксацию нормальной.зоны в свархпроводмикошлс магнит-
ных системах £5J. Таким образом,, указанные примеры показывают, что изучение кризи-
сов кипения необходимо для понимания физических процессов в твердых телах, контак-
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тирующих с криогенными жидкостями.
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Vliv tepelného ozáření přívodů termočlánku na přesnost měření

(THE INFLUENCE OP THERMAL RADIATION ON TEMPERATURE MEASUREMENT BY MEANS OP THERMOCOUPLES)

SUMMARY: Inaccuracy of measurement was found, when thermocouples composed of chromel

and conatantan wires (o.d. 0.1 mm) had been installed into the vaccuum space

of a eryostat. Therefore a mathematical model of temperature and heat flux in

the wires was proposed. We supposed that the wires absorbed thermal 300 K-ra-

diation emitted by surrounding parts. It has been calculated and experimentally

verified that big temperature gradients (over 10 K/mm) rise in unshielded wires.

Při vývoji kryotechnických aparatur je často potřebné měřit teplotu v několika mě-

řicích bodech současně. Obvykle není nutná přesnost větší než 1 až 2 K. Snímač však ne-

smí ovlivňovat teplotu svého okolí ani při měření teplot' tenkostenných součástí s malou

tepelnou vodivostí. V ÚPT se k tomuto účelu začalo používat termočlánků sestavených z

dvojic vodičů chromel - konstantan o průměru 0,1 mm opředených hedvábím. Před použitím

byly dráty podrobeny zkouškám homogenity po délce a citlivosti termoelektrického napěti

na mechanickou deformaci. Dále bylo provedeno ocejchování termočlánků v teplotním roasa-

hu 4,2 až 300 K. Při počátečních aplikacích těchto termočlánků jako bodových snímačů tep-

loty však docházelo k nevysvětlitelným chybám měření velikosti až několik K. Tepelný kon-

takt termočlánků s měřeným místem přitom byl vyhovující. Proto byla provedena analýza pů-

sobení okolního tepelného záření na termočlánek a jeho přívody.

Již orientační výpočet ukázal, že tepelné záření nemůže příliš ovlivnit teplotu sa-

motného termoelektrického spoje. Při zjištování účinku záření na přívody termočlánku by-

ly zavedeny následující předpoklady (viz obr. 1): 1. Drát o průřezu S, obvodu o a délce L

je umístěn ve vakuovém prostoru, konce drátu mají teploty T^ resp. Tg. 2. Povrch drátu

(izolace) má vlastnosti černého tělesa, materiál vodiče má tepelnou vodivost A(T) závis-

lou na teplotě T. 3« Vnitřní povrch vakuového prostoru je černé těleso o teplotě T R. Pro

podélný tepelný tok Q drátem a pro zářivý tok absorbovaný povrchem elementu drátu o dél-

ce dř a teplotě T platí rovnice:

& ' TTPTTS- ( 1 ) dQ = r . o . d^ .(T* - T4) (2)

Přitom f je Stefanova-Boltzmannova konstanta. Při řešení těchto rovnic působí těžkosti

závislost ^(T) udávaná formou tabulky. Rovnice pak nelze analyticky řešit. Proto byl

proveden postupný výpočet pro malé elementy délky drátu &t podle algoritmu vycházejí-

'cžho z rovnic (1) a (2):

\da

QH ̂ i = Q+ - T . o . &£ ,(T2 - TT ,)

Výpočet postupoval od konce s teplotou T,.

Hodnotu Q A bylo nutno zvolit tak, aby byla _,

splněna okrajová podmínka, že pro t •• L je

T * Tg. Přitom existuje taková hodnota Q A = Q K, pro kterou se s rostoucí hodnotou

teplota T asymptoticky blíží teplotě T R okolí. Tento případ zřejmě odpovídá situa-

ci, kdy druhý konec drátu o velké délce je umístěn volně v prostoru. Průběhy teplo-



- 210 -

ty 5 a tepelného toku Q znázorňuje obr. 2. Pokud zvolíme Q A < Q K (obr. 3), dosáhne pro

I = L teplota cvého maxima, pak opět klesá. Průběhy 5? resp. Q jsou kolem přímky í = I

symetrické resp. antisymetrické. Případ vystihuje situaci, kdy drát s teplotou jednoho

konce T^ je po délce L volně ukončen v prostoru nebo po délce 2L zakončen opět na teplo-

c ti 'P.. Konečně volba Q A > Qtr (obr. 4) odpovídá skutečnosti, že drát o délce L je druhým

koncem připojen k tělesu o teplotě T B > T^; tepelný tok drátem se po překročení Lfi opět

zvyšuje, nebot drát energii vyzařuje do okolí.

Závěry uvedeného rozboru jsou logické a v zásadě očekávané. Překvapující však byly

Kvantitativní výsledky vypočtené pro konstantanový drát o průměru 0,1 mm s průměrem izo-

lace 0,15 mm volně vedený ve vakuovém plášti o teplotě 300 K a zakončený na teplotě 77 K:

v blízkosti zakončeni je strmý vzrůst teploty (přes 10 K/mm), takže již ve vzdálenosti

25 nim od zakončení se teplota drátu téměř vyrovná s teplotou pláště (300 K ) . Tento výsle-

dek byl experimentálně potvrzen. Dříve uvedené nepřesnosti měření teploty lze pak vysvět-

lit teplotními gradienty ve vlastním spoji obou drátů, který nemá nekonečně malé rozměry.

Přesnost měření se skutečně podstatně zvětšila po překrytí obou přívodů v blízkosti ter-

aočlánku samolepicí AI fólií. Z výsledků rozboru plyne ještě další závěr: pokud jsou

přívody termočlánku vystavené tepelnému záření vedeny podél stěny s nízkou teplotou, ne-

:i£ vhodné fixovat je ve více bodech k této stěně. Každý drát by pak totiž procházel ně-

kolikrát teplotním gradientem a zvětšovala by se pravděpodobnost chyby měření vlivem ne-

homofjonit materiálu drátu.

r j. _,.

Ohr.2 Obr. 3
Uvedené poznatky a popsaná opatření jsou aktuální, pokud se teplota vyzařujícího

okolí pohybuje nad hodnotou asi 150 K. Teoreticky i experimentálně byla zjištěna značně

,V.:d:iodušší situace uři měření teplot kolem 4 K, když okolní povrch měl teplotu 80 K.

Podle popsaných zásad byly instalovány termočlánky chromel-konstantan již v něko-

lika aparaturách. Nejrozsáhlejší měření probíhalo na kryostatu iíMS-II, kde se měřily

teploty důležitých dílů a teplotní profily hrdel celkem jedenácti termočlánky. Kontro-

la přesnosti měření (pokud byla možná) neukázala chyby větší než 1 K.
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ЗАМОРАЖИВАНИЕ КАПЕЛЬ В ВДКОМ КРИОАШТЕ
(FREEZING DROPS IN LIQUID CRYOGEN)

SUMMARY: The problem of floating drop having temperature much higher than the tempera-
ture of liquid cryogen has been considered. The condition of floating drop has
been defined, results of calculations are compared with experimental data. The
correlations to estimate heat transfer for lieiting values of surface tension
forces ( B o « 1 and bo>> 1) are presented.

При реализации криодисперсной технологии [ij для быстрого замораживания капель об-
рабатываемого вещества используют жидкий криоагент (обычно азот). Для этого поток пред-
варительно диспергированной жидкости направляют на свободную поверхность криоагента.
Поскольку начальная температура капель значительно превосходит температуру предельного
перегрева криоагента Т в п , то прямой контакт капля-криоагент оказывается невозможным и
теплота от кашш отводится через окружающую её пленку пара (режим пленочного кипения).

Подчеркнем, что для характерных значений диаметров капель, используемых в установ-
ках криодисперсной технологии и составляющих примерно I мм, форма капли может с хорошим
приближением рассматриваться как сферическая. Таким обраоом возникает задача о теплоот-
даче при пленочном кипении на сфере. Её отличие от обычно рассматриваемой постановки
состоит в том, что сфера не фиксируется в объеме жидкости, а имеет возможность доста-
точно свободно перемещаться под влиянием действующих на нее сил.

В зависимости от соотношения между этими силами может представиться два случая:
1) капля, окруженная пленкой пара, погружается в криоагент и кипение происходит

при движении кашш внутри объема криоагента. Скорость этого движения из-за подъемного
эффекта, вызываемого паровой пленкой, оказывается сравнительно малой и, как следствие,
ее влияние на теплоотдачу незначительно. Поэтому теплоотдача мало чем отличается от
теплоовдачи при пленочном кипении на жестко фиксированной в объеме криоагента сфере.
Исчерпывающие рекомендации по расчету тешготдачи для этого случая, обобщающие весь на-
копленный к настоящему времени экспериментальный материал, представлены в [2] ;

2) пленочное кипение происходит при плавании капли на поверхности криоагента. При
этом может возникнуть интересная физическая ситуация - плавание наблюдается даже тогда,
когда плотность капли р 5 оказывается больше плотности жидкости fE . Очев;.дно, что та-
кая реализация пленочного кипения представляет собой самостоятельную задачу. Наряду с
теплоотдачей интерес представляют величины, характеризующие плавание капель, такие как
время плавания, предельные размеры капель, допускающие их плавание. Заметим, что воз-
никающая здесь задача о плавании имеет более общие условия, нежели закон Архимеда. Его
обычная формулировка предполагает два существенных допущения: размер плавающего тела
заметно превышает капиллярную постоянную так, что силы поверхностного натяжения могут
не приниматься во внимание; плавающее тело и жидкость имеют одинаковую температуру.
Оба эти допущения неприемлемы в рассматриваемом случае.

Ограниченность условий Архимедова плавания наглядно иллюстрирует рис.1, где изо-
бражена классификация возможных случаев плавания сферы, имеющей температуру T s оольше
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температуры жидкости Tg в зависимости от соотношения между подъемными силами FP и
силами поверхностного натяжения Тв .

Контакт между
сферой и жидкостью

возможен

Ts>Tm

Контакт между
сферой и жидкостью

небозножен
i i
Архимедайо
плавание

!

Рассматриваемый случай

Рис.1. Классификация задачи о плавании сферы

Задача о пленочном кипении на свободно плавающей сфере рассматривалась в [з,4] .
Полученные в них результаты хотя и представляют несомненный интерес, однако вызывают и
определенные возражения. Так авторы [3] ограничились лишь анализом теплоотдачи, не
рассматривая условий плавания сферы. Отсутствие детальной информации об особенностях
проведенного анализа в [3] , а также отсутствие экспериментальных данных по теплоотда-
че не позволяет оценить совершенство предложенной формулы. Работа [4] , напротив, со-
держит исчерпывающую информацию о проделанном автором исследовании. Однако в ней допу-
щены серьезные неточности - необоснованно исключены из рассмотрения силы поверхностно-
го натяжения, не учтены касательные напряжения на сфере при ее обтекании паром, движу-
щемся в пленке.

В [5 ] на основе модели гладкой ламинарной пленки постоянной толщины К (моде-
ли, использованные в [3 - 5] , не содержат принципиальных отличий) получены уравнения,
определяющие условия равновесия системы сфера-паровая пленка - искривленная поверх-

ность жидкости

Здесь

# - ускорение сил тяжести, R - радиус сферы, V , й , f , С
кость, температуропроводность, плотность я теплоемкость пара.

(I)

р *

- кинематическая вяз-
2ЛЧ,-г + ср&1/&

1 - теплота парообразования, дТ = Т 5 - Т Е , в - поверхностное натяжение, 9 - угол
погружения (рис.2).

Система уравнений (I), (2) записана в квазистационарном приближении, т.е. скорость
установления стационарного равновесия системы заметно превышает скорость охлаждения
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Рис.2. Модель плавания сферы с темпера-
турой, превышающей температуру
предельного перегрева жадности

сферы.

Поскольку предполагается, что тепло-
та через пленку пара передается только
теплопроводностью, то

Мц= °tl= ± , (3)

где oí. - коэффициент теплоотдачи, отне-
сешшй к погруженной части сферы, л - теп-
лопроводность пара. Таким образом урав-
нения (I) и (2) описывают не только рав-
новесие рассматриваемой системы, но и
позволяют рассчитать теплоотдачу.

В общем случае возможен лишь числен-
ный анализ (I), (2). Рассмотрим два важ-
ных частных случая, позволяющих получить
интересные аналитические оценки.

I) Поверхностные силы пренебрежимо малы <Во» i). В зтом случае уравнение (I) запи-
сывается в виде з

fci ^ ' I ~ ' (4)

Из (2) и (4) можно получить условие предельного плавания сферы, т.е. определить
наибольшее значение плотности (3> сферы (или ее радиуса R ), при которых она удержи-
вается на поверхности жидкости. Очевидно, что суммарная сила, действующая на сферу со
стороны пара и уравновешивающая ее силу тяжести, становится наибольшей при Q=X. Под-
ставляя это значение угла в уравнения (2) и (4), после несложных преобразований получим

18/Ra = O/jp - 1 ) 4 / ^ • (5)

Соотношение (5) позволяет определить параметры предельного плавания - в зависимости от
формулировки задачи плотность сферы, либо ее радиус, либо минимальный температурный
напор, обеспечивающий плавание.

Для расчета теплоотдачи необходимо решить систему уравнений (2), (4) относительно
Б . Комбинируя (4) и (2), имеем

(7)

j
' вменение входящей в Í6) функции

i (в) = ( i - c
в представляющей интерес области значений угла 0 между SA и "f оказывается незна-
чительным - на границах области i №) = 2, проходя через максимум, равный 2,25, при
6 = 2 Í /3 . Поэтому для дальнейшего анализа положим f(<9)«2, , тогда из <6)

4-соьв = zf>/(i*e.f . (8)
Теперь из (2) с учетом (3) и (8) можно получить

Ra N u 4 ( H ^ ) (9)

Отметим, что формула (9) предсказывает зависимость Nu(Ra) близкую к Mu ~ Яй < Л ,
причем эта близость тем больше, чем больше значения Nu. Такой характер зависимости соот-
ветствует формуле Фредеркинга [б] , полученной для пленочного кипения на погруженной в
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объем жидкости сфере с использованием тех же модельных представлений, что и в данной
работе.

Помимо зависимости теплоотдачи от числа Rft формула (9) дает влияние на Nu и отно-
сительной плотности р сферы. Оказывается, что с ростом f> значение Nu уменьшается.
Это связано с тем, что с увеличением р> равновесие системы достигается при больших тол-
щинах £ пленки, теплоотдача, естественно снижается.

2) Поверхностные силы имеют преобладающее значение ( В о « 4 ) . Уравнение (I) уп-
рощается, принимая следующий вид

В отличие от предыдущего случая значение угла 6 , при котором поддергивающая си-
ла максимальна, не столь очевидно, хотя и можно предполагать, что это значение близко
к % /2 . Для его нахождения выразим из (2) и (10) функцию Ra(0) и отыщем ее экстремаль-
ные точки. Опуская громоздкие выкладки, можно показать, что эти точки определяются из

XI р V U e U рй Л J

Презде всего уравнению ( I I ) отвечает значение
04 = агаЬп í/IjiBo/I" . (12)

При этом оказывается, что

р
Таким образом экстремум, определяемый (12), соответствует "беспленочному" случаи равно-
весия, когда Ь = 0 и V & = 0. Равновесие реализуется при 0Ч ̂ я/а, причем должно выпол-
няться условие р í Vlito).

Езде одно значение 0 г , отвечающее экстремуму функции Ra(Q), можно получить,цри-
раанивая ;: 0 виражеиае в квадратных скобках в (II)» В результате

Определяемое (14) значение S2 может изме1шться в довольно узких пределах -
от т/2. при i/(zpf>o)— i до 1,417 при з/(арВо_) » 1 . Поскольку 0 а , как и предпо-
лагалось, оказызаотся близко noí/2, то соотношение (14) с хороши приближением можно
записать з более простой форме

что позволяет получить решение для @ г в явном виде

Í
В отличие от (12) 3Ha4eiaie 0 й соответствует конечное значение толщины паровой

пленки. Сравнивая (12) и (16), можно заключить, что 64£й,-*/2.
Упрощение (15) позволяет получить связь между Rci и (2.Во в точке 0=9,

где 2 » | ^ -
Из уравнений (2) и (10) можно получить и соотношение для расчета теплоотдачи.

Комбинируя их, с учетом (3) имеем
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(18)

(19)
Отметим, что соотношение (18) имеет физический смысл лишь при

18 ВеЛ Ни / С

Как и (9), формула (18) дает характер зависимости Nu(Ra), близкий к Nu^Ro.1'*. Это совер-
шенно четко проявляется при Nu » I, когда удается получить в явном виде решение для Ни
из (18): 4А ,

( ) Г { ^ ± и Ъ ) ] (20)
Из (20) очевддно, что рост поверхностных сил (уменьшение Во ) вызывает увеличение теп-
лоотдачи. Это подтверждают и результаты расчетов ло (18).

На рис.3 представлены результаты численных расчетов предельного плавания па основе
уравнений (I), (2) для произвольных значений Во , кривая Во-*-*» отвечает частному слу-
чаю (5). Обращает на себя внимание тот факт, что рост поверхностных сил приводит к язые-
нению характера зависимости (Чред (Ra-). Так при больших Во увеличение Ко. приводит к
вполне понятному уменьшению/* пред . Однако с переходом к меньшим значениям Во зависи-
мость p.ij»A(&x)ослабевает и, наконец, при Во ~ 0,3 наблюдается обратный эффект - рост Да
сопровоадается и ростом ̂ аред . Этот несколько нео&идашшй эффект объясняется тем, что
при доминирующем вкладе поверхностных сил увеличение fca <в условиях 6о=се«ьг t ч т о
означает для данной жидкости R=const ) приводит к уменьшению толщины плешш и при неиз-
менном радиусе сферы поддерживающая ее сила увеличивается.

Сопоставление расчетных и экспериментальных значений, характерных для предельного
плавания капель различных веществ в азоте, сильно перепетых относительно Т п п , приведе-
ны на рис.4. Нетрудно видеть, что расчеты, сделанные на основе уравнений (I), (2), дос-
таточно удачно совпадают с экспериментальными данными.

2 -

J

2

1

0

I:
\ 4

o-2

* " — • S-

i

4 6 W5 2 4 6 1Г* 2 4 £ б

Рис.3. Условия плавания сильно перегретой капли .

Рис .4 . Предельный радиус сферы в зависимости от относительной плотности для плава-
ния в азоте,йТ= 220 К.
Экспериментальные данные I - [ 7 ] , 2 - [ 8 ] .
Сплошная линия - численное решение на основе системы уравнений (I) я ( 2 ) .

Формулы для теплоотдачи, полученные в [ 3 ] it в настоящей работе, дают примерно оди-
наковый характер зависимости Ни. от определяющих критериев RA П ЗО , хотя они и обиаруЕИ-
ваю? заметное количественное расхождение. Что же касается влияния на тешюоэдачу £ , то
здесь наблюдается качественное расхождение - формула, предложенная в [ з ] , предсказыва-
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ет увеличение Nu с ростом р> тогда, как расчета в соответствии с формулами настоящей
работы дают обратный эффект. Предпочтительность одной из этих рекомендаций моает быть
установлена сравнением с экспериментальными данники, отсутствие которых пока не позво-
ляет ответить на этот вопрос.
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