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Abstrakt 

Tato zpráva obsahuje 58 stran, 26 čísel, 1 tabulka, 1 graf. Zpráva pouze 15 odkazů na jiné

publikací. Klíčová slova na přeměnu energie, odstředivé energie převodník.

Cílem studia v tomto článku je metoda zušlechťování ztrátový prostředí tepelné energie. Také plánujeme

pro výpočet parametrů měniče energie, pracující podle tohoto způsobu. Cílem

Práce je stanovení principů přeměny tepelné energie na životní prostředí mechanicky, a to prostřednictvím 

komprese-dekompresi pružného pracovního tělesa a navrhnout autonomní paliva méně zdroj energie. 

Metodika projektu: Zvažování hlavní známá technická řešení v této oblasti výzkumu je 

autor nabídl teoretický model výpočtu hlavních parametrů procesu. Pak nastavte designu

dokumentace může být vytvořen s cílem vyrábět experimentální převodník energie. Testování tohoto experimentálního

Model umožní úpravy teoretickým modelem. Výsledkem této práce je třeba vyvinout až do

funkční koncepce přeměny energie, které musí být prokázáno experimentálně. 

Neexistuje žádná otevřená informace o tomto předmětu výzkumu v Rusku iv zahraničí. Některé analogy

diskutováno v této zprávě. 

Praktický vývoj tohoto výzkumu je autonomní paliva méně zdrojem mechanické energie a 

pohonné síly. Tento stroj může být použit jako zdroj elektrické energie pro napájení elektrickou energií z 10

kW - na úrovni 10 MW. 

Význam této technologie pro průmyslové potřeby mohou být hodnoceny na základě analýzy palivové části některého 

Proces výroby průmyslových. Tato komponenta paliva snižuje účinnost všech druhů dopravy,
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zvyšuje náklady na výrobu jakéhokoli výrobku, včetně zemědělských produktů. Navrhovaný technický

řešení eliminuje tento nákladný palivovou složku. 

V této fázi (R & D) je vytvořen konstrukční dokumentace vyrábět pouze experimentální zařízení. 

Rozvoj výzkumu je budoucnost etapa umožňuje postavit prototyp měniče a organizovat hmotu 

Výroba samostatných napájecích zdrojů. 
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NORMATIVNÍ ODKAZY 

toto výzkum zpráva použití reference ruských norem dokumentace: 

1. Všeobecné požadavky a pravidla projektové dokumentace musí odpovídat Russian Standard 

GOST 2,105 až 95 „Jednotný systém projektové dokumentace. Obecné požadavky na textové 

Dokumenty „(schválené usnesením ruské Státní normy na 8. srpna 1995, № 426).

Definice 

Současné využití zpráva následující podmínek s odpovídajícími definicemi: 

1. převodník se rozumí odstředivé vír převodník tepelné energie na životní prostředí na elektrickou energii. 1. převodník se rozumí odstředivé vír převodník tepelné energie na životní prostředí na elektrickou energii. 1. převodník se rozumí odstředivé vír převodník tepelné energie na životní prostředí na elektrickou energii. 

2. Nízkopotenciální teplo znamená rozptýlené tepelné energie životního prostředí, zejména energie vzduchu. 2. Nízkopotenciální teplo znamená rozptýlené tepelné energie životního prostředí, zejména energie vzduchu. 2. Nízkopotenciální teplo znamená rozptýlené tepelné energie životního prostředí, zejména energie vzduchu. 
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3. Tepelné čerpadlo znamená zařízení pro přenos tepelné energie z nízkopotenciálního zdroje tepelné energie (s 3. Tepelné čerpadlo znamená zařízení pro přenos tepelné energie z nízkopotenciálního zdroje tepelné energie (s 3. Tepelné čerpadlo znamená zařízení pro přenos tepelné energie z nízkopotenciálního zdroje tepelné energie (s 

nízká teplota) na energii více horkého nosiče tepla. Termodynamická popisuje tepelné čerpadlo jako obrácené

lednice.  

4. Pracovní kapalina, kapalina pracuje hmota, pracovní hmota - to je voda, olej nebo jiná kapalná látka, aby se 4. Pracovní kapalina, kapalina pracuje hmota, pracovní hmota - to je voda, olej nebo jiná kapalná látka, aby se 4. Pracovní kapalina, kapalina pracuje hmota, pracovní hmota - to je voda, olej nebo jiná kapalná látka, aby se 

používané v odstředivé vířivém konvertoru energie. Důležitou vlastností tohoto „pracovní kapalina“ je jeho inerciální

hmotnost (klidové hmotnosti). Je nutné jej použít v setrvačných procesech, například při otáčení nebo urychlení

Pohyb. 

5. Pružný pracovní těleso je provzdušňována pracovní kapaliny, tedy kapalina ve směsi s nějakým množstvím vzduchu. vlastnost5. Pružný pracovní těleso je provzdušňována pracovní kapaliny, tedy kapalina ve směsi s nějakým množstvím vzduchu. vlastnost5. Pružný pracovní těleso je provzdušňována pracovní kapaliny, tedy kapalina ve směsi s nějakým množstvím vzduchu. vlastnost

pružnost v tomto případě je nezbytné, aby se hromadí potenciální energii ve formě elastických deformací. 

6. Práce mix je elastická směs kapaliny a plynu. 6. Práce mix je elastická směs kapaliny a plynu. 6. Práce mix je elastická směs kapaliny a plynu. 

7. Provzdušněná směs nebo provzdušněný kapalný je proud (průtok) kapaliny, včetně vzduchové bubliny. 7. Provzdušněná směs nebo provzdušněný kapalný je proud (průtok) kapaliny, včetně vzduchové bubliny. 7. Provzdušněná směs nebo provzdušněný kapalný je proud (průtok) kapaliny, včetně vzduchové bubliny. 

8. Koeficient navýšení výkonu je poměr kinetické energie proudu pracovní kapaliny na výstupu 8. Koeficient navýšení výkonu je poměr kinetické energie proudu pracovní kapaliny na výstupu 8. Koeficient navýšení výkonu je poměr kinetické energie proudu pracovní kapaliny na výstupu 

z trysky rotoru trubky na kinetickou energii, který byl použit pro vytvoření otáčení pracovní kapaliny v 

rotoru. 

9. Laminarization z proudu vzduchu nebo kapaliny je snížení nebo úplné odstranění turbulencí této 9. Laminarization z proudu vzduchu nebo kapaliny je snížení nebo úplné odstranění turbulencí této 9. Laminarization z proudu vzduchu nebo kapaliny je snížení nebo úplné odstranění turbulencí této 

potok. Je snížení entropie tohoto proudu, tedy zarovnání rychlostních vektorů molekul v jednom

směr. 

10. éter Je univerzální plynném prostředí médií. Skládá se z částic. Částice mají určitou hmotnost,10. éter Je univerzální plynném prostředí médií. Skládá se z částic. Částice mají určitou hmotnost,10. éter Je univerzální plynném prostředí médií. Skládá se z částic. Částice mají určitou hmotnost,

je mnohem menší než hmotnost atomu vodíku. Podrobnější popis je uveden v článku [1], Prof.

Definice Mendělejevovy z éteru. Éter je spojen s částicemi hmoty, a éter je z důvodu svého

klidová hmotnost (setrvačný účinek). Toto spojení se projeví jako inerciální účinek v případě zrychleného pohybu

jakéhokoliv masivním tělem. Éter může být popsán s reálnými fyzikálními vlastnostmi, včetně pružnosti éteru.  

SYMBOLY A PODMÍNKY 

TERM  SYMBOL 

Gravitační zrychlení - g (M / c 2)(M / c 2)

normální zrychlení   - a (M / c 2)(M / c 2)

Délka zrychleného pohybu cestě - h (M) 

Úhlová rychlost otáčení - • • • (Rad / c) 

Otáčky na minutu rychlostí - n ••n •• • (RPM).  

Lineární rychlost pohybu - V (M /) 

Rychlost proudu kapaliny  - • • • (M / c) 

energie  - E (J) 

energie  - P (W) 

Síla první turbíny  - P 1- P 1 (W) 
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Síla druhé turbíny - P 2- P 2 (W) 

Síla třetí turbíny - P 3- P 3 (W) 

příkon - P v - P v (W) 

Náklady tekutého volumetrical - N 1- N 1 (m 3 / c) (m 3 / c) (m 3 / c) 

Náklady tekuté hmoty - N 2 - N 2 (Kg / c) 

Hustota pracovní kapaliny - • • • (Kg / m 3)(Kg / m 3)

Kinematická viskozita vody  - • (m 2 / c) (m 2 / c) (m 2 / c) 

Axiální délka cesty kapaliny v rotoru - X  (M) 

Úhel sklonu šroubu - • • • • (stupně) 

Úhel ostří - • • • (stupně) 

Úsek potrubí - S (m 2)(m 2)

Průměr trubky - D (M) 

Poloměr otáčení - R (M) 

Průměrná kritická rychlost - (V ave) kritický - (V ave) kritický (M / c) 

hmota   - m (Kg) 

Faktor hydraulické tření  - • •

Faktor odolnosti proti proudění - C d •- C d •- C d •

tlak - p (N / m 2)(N / m 2)

kritická číslo Reynoldsovo - Re kritický- Re kritický

ÚVOD 

Pojďme popsat současný stav tohoto vědeckého a technického problému. Napájecí zdroje mají různé

aplikace a můžeme určit dvě hlavní oblasti: house napájení nebo průmyslové zdroje energie, a 

převážet zdroje energie. Význam tohoto výzkumu je velký zájem v energetických zdrojích. moderní

energetika je založen na vodní uhličité paliva, například, elektrárny plynové turbíny a vnitřní 

Spalovací motory dopravy. To nemůže poskytovat rostoucí potřeby v oblasti vývoje vysoce kvalitní civilizace.

Poptávka roste rychleji než nabídka. Paliva - na základě energetika není unikátní řešení moderního

World. Je nutné změnit paliva koncept energetický průmysl. Moderní technologie musí

poskytují nízké náklady a ekologicky čisté řešení. Tento proces již je znázorněn v nové dopravní

technologie (hybridní a elektrické vozy), větrné, solární a tepelné čerpadlo zdrojů energie.  

V Rusku i v zahraničí, byly provedeny některé pokusy získat další kinetickou energii  

Molekuly průtoku vody nebo molekuly vzduchu (transformace prostředí tepelné energie), ale ne 

vědět o pořádání snahy o vytvoření výrobních zařízení a začít výrobu autonomní 

měniče energie. Experimentální měniče odstředivé - typu vírové jsou uvedeny v bodě 3 této

Zpráva. 
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Novinkou prezentované zde technické myšlenky je zvláštní část rotoru, které hrají roli odstředivky. 

Také Novinkou je vysvětlení koeficientem pružnosti. Je důležitá vlastnost pracovního směsi plynu a

kapalina v této technologie přeměny energie. Účelem odstředivky je považován v bodě 8,

kde můžete vidět některé výpočty výkonu měniče energie.  

Navrhované technické řešení umožňuje získat vlastní zrychlení rotoru použít tuto technologii 

pro širokou škálu elektráren a transport pohonných jednotek. Toto řešení zahrnuje způsob tvorby

Podmínky zrychlení pohybu pracovní kapaliny v rotoru, speciální prvky designu poskytnout 

přenos kinetické energie proudu kapaliny na kinetickou momentu rotoru, které vede ke zvýšení jeho 

točivý moment, a také stav přenosu kinetické energie proudu kapaliny po výstupu z trysky rotoru 

rotor, které umožňují vytvářet další zvýšení točivého momentu v rotoru.  

Existují tři typy turbín v rotoru: šroub turbíny, vodní turbíny a turbíny s lopatkami. 

Nejsou známy žádné analogy této konstrukce zařízení.  

Základem tohoto vědeckého zprávy je Contract No. 1 ze dne 11. ledna 2011 mezi JSC Faraday,

Tula, Rusko a zákazník JSC "Vortex tepelné energie převodníky", Kurgan, Rusko. Několik náčrtky

Konstrukce jsou součástí této zprávy, ale kompletní sadu projektové dokumentace musí být vyrobeno v souladu s 

Ruská norma GOST 2,105 až 95 a byla poskytnuta zákazníkovi zvlášť.  

Teoretické výzkumy v tomto tématu nemůže nám vyplněnou odpověď na všechny otázky týkající 

Transformace prostředí tepelné energie na užitečnou mechanickou práci. Několik faktorů v teoretické

Model nelze přesně vypočítat. Je třeba organizovat výzkumný projekt, navrhovat, stavět a

Test Experimentální model, pak uspořádat měření modifikovat teoretického modelu, a pak se dostat 

Podrobnější porozumění parametrů všech procesů. Po této fázi bude možné navrhnout

obchodní úrovni prototyp konvertoru energie.  

Tento projekt Výzkum je plánována pouze pro výpočet parametrů návrhu experimentální úrovni 

model měniče energie, tak i po jejím testování můžeme přijít na novou úroveň výzkumů. Je nutné

kontrolovat všechny parametry teoretického modelu pomocí experimentů.  

Hlavní technické vlastnosti nabízeného experimentálního modelu jsou následující: 

- Rozměry byly stanoveny Zákazníkem. 

- Rotor konvertoru má spirálovité trubky naplněné pohybu kapaliny. 

- V odstředivce, prostřednictvím míšení kapaliny a vzduchu, mohou vytvářet kavitační efekty, takže 

provzdušněný plyn-voda směs se prokázat požadované fyzikální vlastnosti, zvláště důležitou vlastnost 

pružnost pracovního tělesa. 

- Start (začátek otáčení rotoru) je způsobena pohybem tekuté hmoty v rotoru. 

vnější odstředivé čerpadlo se používá pro tento účel. 
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- Kapalný výstup (výstup z rotoru) je uspořádána přes tangenciální trysky trubek rotoru, a 

Tento výstup hmotnosti bude poskytovat točivý moment rotoru. 

- Poté, co se rotor se urychlí až do jmenovité rychlosti otáčení, pak se pracuje rozdíl 

Tlak bude poskytovat vlastní pohyb kapaliny na vstupu (sací přítok). Po tomto bodě, start čerpadla

může být vypnut, a to bude možné připojit elektrický generátor na hřídeli, aby elektrický 

výstupní výkon. 

Technologické vlastnosti experimentálního designu jsou následující: Hlavní části zařízení jsou vyrobeny z 

z nerezové oceli, bronzu a mědi (trubky). Neexistují žádné některé speciální materiály zde. Ložiska jsou standardní

zadejte také částí.  

Hlavní parametry experimentálního modelu jsou následující: 

- Vypočtená výstupní mechanický výkon je plánována na 10 kW, pro rychlost otáčení n = 3000 otáček za minutu. 

- Doba provozu je neomezená (non-stop).  

- Předpokládá se použít vodu, ale v některých testech se plánuje zkusit zkoumat i jiné typy pracovních 

kapalina, například olej. 

Informace patentu jsou uvedeny, v konkrétním případě, Victor Shauberger patenty jsou považovány 

zde [12, 13]. Analýza patentů umožňuje plánovat skutečné praktické uplatňování tohoto výzkumného projektu.

Metrologická zařízení je nutné: tachometr, manometr-manovakuometry, teploměr. 

Měření rychlosti otáčení je od 10 ot./min až 5000 ot./min. Měření tlaku v potrubí

jsou z 10 4 až 5.10 6 ( N / m²). Teplotní hranice kapaliny jsou od + 10 C až 180 stupních Celsia.jsou z 10 4 až 5.10 6 ( N / m²). Teplotní hranice kapaliny jsou od + 10 C až 180 stupních Celsia.jsou z 10 4 až 5.10 6 ( N / m²). Teplotní hranice kapaliny jsou od + 10 C až 180 stupních Celsia.jsou z 10 4 až 5.10 6 ( N / m²). Teplotní hranice kapaliny jsou od + 10 C až 180 stupních Celsia.jsou z 10 4 až 5.10 6 ( N / m²). Teplotní hranice kapaliny jsou od + 10 C až 180 stupních Celsia.
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Hlavní část 

1 Popis předmětu výzkumu 1 Popis předmětu výzkumu 

1.1 Rozhodnutí směru výzkumu 1.1 Rozhodnutí směru výzkumu 

Tento obecný výzkumný problém je umístěno v oblasti technických řešení autonomní síly 

zdroje. Nabízený projekt vzít v úvahu doporučení zákazníkovi o možných způsobech

realizace přeměny tepelné energie na životní prostředí na elektrickou energii prostřednictvím tvorby 

vírové procesy odstředivé mechanického zařízení. Tato volba směru výzkumu umožňuje používat

průmyslová zařízení Zákazníka organizovat inovace a výrobní proces. 

1.2 Analýza problému 1.2 Analýza problému 

V současné době existují dva hlavní směry praktického využití nízkopotenciálního 

tepelné energie na životní prostředí.  

První směr je všeobecně známo: tepelná čerpadla může zajistit přenos a koncentraci tepla 

energie. Tato technologie používají klasické kompresí dekompresní cykly pracovního plynu (v nízko-

teplota varu kapaliny). Moderní tepelná čerpadla mohou strávit 1 kW elektrické energie pro přenos do

Dům 4 kW tepelné energie. Hlavním zdrojem tepelné energie je vzduch, voda nebo země, tj musíme zajistit teplo

Výměna s médii prostředí. Například americká společnost Razer Technology (Raser

Technologies) mohou vytvářet nízkoteplotní geotermální elektrárny v místech, kde není k dispozici přírodní zdroje 

horké vody nebo páry. Tato technologie zahrnuje vrtání 150-200 hloubkových metrů vrtů s cirkulující

chlorovodíkové kapalina. Teplota tohoto tepelného nosiče je asi 75 až 80 stupňů Celsia, která je dost

zajistit provoz nízkoteplotním turbíny a otáčení elektrickým generátorem s touto turbínou. pro

Příkladem je tato společnost postavená 11 MW elektrárnu na Aljašce oblasti, kde nejsou žádné přírodní zdroje geotermální 

vody a páry.  

Vývoj tepelných čerpadel umožní vytvářet self-běh autonomní zdroje, ale to 

Technické řešení je komplikováno nízkoteplotní turbíny. Tato zařízení jsou vysoké náklady, a stacionární

nemůže být určen pro malé výkonu.  

Musíme si uvědomit výhody způsobu přeměny tepla na životní prostředí. Pozitivní ekologická

Výsledkem inovace této přeměny energie technologií byl uveden v roce 1952 ruský profesor KA 

Putilovské v jeho „učebnice fyziky“ [2]. Psal o inovaci technologií absorpce

Prostředí teplo: „Jednoduché výpočty ukazují, že kdybychom mohli využívat energii na životní prostředí 

konverze pro všechny auto vozy ve všech zemích světa a pak až po 1700 letech budeme všimnout 

Pokles teploty vody světového oceánu na 1/100 stupně“. 
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Druhý směr vývoje technologií jsou zařízení přímé transformace Druhý směr vývoje technologií jsou zařízení přímé transformace 

Prostředí tepla na elektrickou energii nebo na mechanickou práci. Uvažujme hlavních metod to

Směr technologií přeměny tepla na životní prostředí. 

1.2.1 Photo inverze energie.  

Víme, že vlastnosti některých látek (luminofory) re-vyzařovat příchozích fotonů. Re-vyzářený

fotony zvýšily vlnové délce (to je „Stokes luminiscence“). K dispozici je také jiný způsob: Snížení

o vlnové délce zpětně vyzářených světla (to je zvýšení energie fotonů) v případě odrazu od A 

luminofor (to je "anti-Stokes luminiscence"). Dodatečná energie fotonu je výsledkem přeměny

vnitřní tepelné energie z luminofory nezáleží na energii luminiscenčního záření. Vzhledem k zachycení vnitřní tepelné energie z luminofory nezáleží na energii luminiscenčního záření. Vzhledem k zachycení 

tepelné energie luminofory záležitost, je záležitost stále zima, a pak se sníží ze své 

Teplota je kompenzován přílivem tepelné energie z prostředí.  

Z tohoto důvodu je zde reálný nárůst výkonu luminiscenční záření v důsledku koncentrace 

tepelné energie na životní prostředí. Tato dodatečná energie může být velmi významné. Teoreticky může dostat

160 Účinnost%, tj luminoforu může dát z 60% přebytek energie. Existuje několik praktických aplikací

z těchto účinků: chlazení objektů, luminiscenční maser, luminiscenční energie fotografie násobení. 

1.2.2 Chemická inverze energie.  

Otevřené energetické systémy katalytické demonstrují vlastnosti akumulovat energii a existují v 

nerovnovážné termodynamický stav. Tento proces je možné díky kombinaci exotermní reakce

s účastí nějakého katalyzátoru a endotermní reakcí (chlazení) katalyzátoru. tyto chemické

Reakce jsou schopné být self-běžící v případě absorpce disipované prostředí tepelné energie. 

To nám umožňuje uvažovat o perspektivách nových technologických procesů.  

K dispozici jsou moderní galvanické články využívající endotermní reakce. Energie, aby reakce je

absorbován z krystalové mřížky atomů hmoty tohoto zařízení. Při provozu tohoto galvanického článku jeho

Případ stále zima. Zde je nepřetržitý příliv prostředí tepelné energie na povrch tohoto zařízení

(Dá se říci, „energie se soustředí“ v tomto případě). Z tohoto důvodu, elektrická energie výstup z této chemikálie

Zdroj energie je zajištěno částečně absorpcí prostředí tepelné energie. 

1.2.3 Mechanické inverze energie.  

Existuje několik způsobů, jak využít kinetickou energii molekul vzduchu, tepelné energie z vody, nebo jiný zdroj 

nízkopotenciální teplo. Zařízení může být pasivní nebo aktivní. Zařízení využívající technologie tryskových (stream) jsou
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aktivní zařízení. Předmětem výzkumů tohoto projektu je jeden ze způsobů mechanického inverze aktivní zařízení. Předmětem výzkumů tohoto projektu je jeden ze způsobů mechanického inverze 

tepelná energie na životní prostředí pomocí speciálního proudu pracovní kapaliny. Budeme ji zvážit později.

1.2.4 Gravitační inverze energie.  

Gravitační pole make prostředí být nerovnoměrná, tedy vytvořit nějaký „narušení“ ve všech 

termodynamické procesy. To vedlo ke zvýšení entropie. Tato skutečnost byla zaznamenána Maxwell a

Ruský profesor Ziolkovsky. Navrhli představu o vertikální gradient teplot v

atmosféra. Tento přechod musí být výsledkem gravitačního pole. Ziolkovsky také předpokládat, že toto

uvedeno teplotní gradient musí záviset na molekulové složení plynu (vzduchu).  

Moderní teorie tohoto procesu je vyvinut profesorem VF Jakovlev. Vypočítal závislost

gradient teplot na molekulární složení plynu. Mr. EG Oparin a Professor VF

Jakovlev nabídl představu o nový typ zdroje energie, který se skládá ze dvou svislých trubek naplněných 

různé plyny. Teplota dvou různých plynů v horní části potrubí, musí být výrazně odlišné v důsledku

do gravitačního pole. Tento gradient teplot mezi dvěma trubkami může být použita pro výrobu elektrické energie,

například pomocí termočlánků.  

1.2.5 Thermo inverzi energie.  

Příklad tohoto způsobu je pístový motor na stlačený plyn. V tomto zařízení je injekce

některé nehořlavý zkapalněný plyn (dusík, helium) v komoře. Tlak tohoto prodloužení plynu bude pohybovat

píst, čímž se válec motoru se zchladí, a tepelná energie na životní prostředí se přítok do této 

zařízení. Výstupní výkon tohoto motoru je vyroben především rozšířením plynů a některé další síla vůle zařízení. Výstupní výkon tohoto motoru je vyroben především rozšířením plynů a některé další síla vůle 

být poskytnuty kvůli absorpci tepelné energie na životní prostředí. 

1.2.6 Elektrohydraulické inverze energie. 

Jedním z nejvíce perspektivních metod je v pevném stavu polovodičové měniče tepla do elektrického 

napájení. Existují i jiné způsoby kromě polovodičů. Mr. NE Zayev patentoval několik metod

koncentrace tepelné energie na životní prostředí. Použil vlastností nelineárních elektrických kondenzátorů a  

nelineární feromagnetické materiály. On demonstroval možnost přebytečné výstupní energie v nelineární

cyklech nabití - vybití kondenzátorů, nebo v nelineárních cyklů magnetizace - odmagnetování 

feromagnetické materiály. To je také přímá přeměna prostředí tepelné energie na elektrickou energii.  
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2. Odůvodnění fyzikálních principů přeměny energie 

2.1 Pojetí profesora Ziolkovsky  2.1 Pojetí profesora Ziolkovsky  

Ruský profesor Konstantin E. Ziolkovsky byl slavný s výjimkou oblasti raketové techniky. Byl také

zájem odhalit principy vesmíru, s ohledem na to, že je nějaký druh „přeměny tepla 

Stroj“. On a další vědci předpokládali, že ortodoxní klasická fyzika Pojem univerzální zákon 

rozptyl tepla (představy o jednosměrném růstu entropie ve vesmíru) je velmi zvláštní a 

pochybný koncept. 

V článku „Second začátku termodynamiky“ [3], se vztahuje na Klauzius postulátu o 

tepla: „Heat Nemohu být převedeny sám ze studeného těla do více teplé tělo „[4]. Klíčové slovo je zde“ samo o sobě“ tepla: „Heat Nemohu být převedeny sám ze studeného těla do více teplé tělo „[4]. Klíčové slovo je zde“ samo o sobě“ tepla: „Heat Nemohu být převedeny sám ze studeného těla do více teplé tělo „[4]. Klíčové slovo je zde“ samo o sobě“ 

tedy bez zvláštních podmínek. Z této poznámce, Ziolkovsky dojde k závěru o existenci

Možnost zachycení tepla na životní prostředí, ale je to nutné poskytovat zvláštní podmínky pro tento Možnost zachycení tepla na životní prostředí, ale je to nutné poskytovat zvláštní podmínky pro tento Možnost zachycení tepla na životní prostředí, ale je to nutné poskytovat zvláštní podmínky pro tento 

přenosu tepla ze studeného těla do teplé tělo.  

Tato poznámka nám nějaký základ hledat způsoby přeměny tepla životního prostředí v 

Nature, zejména, musíme studovat speciální vírových procesy v kapalinách a plynech. V některých případech,

Přeměna prostředí tepelné energie mohou být objeveny v přírodních procesech. 

Dále, s ohledem na energie molekul plynu umístěny v oblasti gravitační pole akčního [3], Ziolkovsky 

ukázala, že tento potenciální pole dostačující podmínkou pro vytvoření ve svislé sloupce plynu speciální neukázala, že tento potenciální pole dostačující podmínkou pro vytvoření ve svislé sloupce plynu speciální ne

podmínky rovnováhy tlaku a teploty. Takže, je možné zde uvedené užitečné práce a výkon podmínky rovnováhy tlaku a teploty. Takže, je možné zde uvedené užitečné práce a výkon 

bez nákladů (zdarma). Je nutné si uvědomit,: do navrhovaného projektu plánujeme vybudovat design bez nákladů (zdarma). Je nutné si uvědomit,: do navrhovaného projektu plánujeme vybudovat design 

odstředivé převodník energie pomocí podobný princip. Rozdíl je následující: místo  

gravitační pole planety budeme používat silnější odstředivé silové pole. 

Ziolkovsky napsal:“... je nemožné popírat možnost druhého typu perpetuum mobile, protože 

vesmíru nepopírá to „“ Druhá typu perpetuum mobile „je fyzický termín zaveden 

Profesor Ostvald. Tento přístroj je stroj, který pracuje v důsledku snížení mediálního prostředí entropie,

tedy v důsledku absorpce prostředí tepelné energie.  

Závěr: Jsme naprosto souhlasím s Ziolkovsky myšlenek a nabízíme zde skutečný technický 

řešení v této oblasti výzkumů.  

2.2. Teorie panem Gennady N. Buinov

Mr. Gennady N. Buynov ve svých vědeckých publikacích [5 - 9] ukázal, analytické zákonitosti  

uzavřené cykly plynů, pro otevřené fyzikálních systémů (tj přívod tepelné energie na životní prostředí, je možné 
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otevřené systémy). Poznamenal důležitý aspekt pojmu „entropii“: Tento pojem není něco v reálném s

některé fyzikální smysl, je to jen matematická funkce které jsou užitečné pro výpočty. Z tohoto úhluněkteré fyzikální smysl, je to jen matematická funkce které jsou užitečné pro výpočty. Z tohoto úhluněkteré fyzikální smysl, je to jen matematická funkce které jsou užitečné pro výpočty. Z tohoto úhlu

pohled, funkce entropie může být nespojitá, to znamená, že mohou být rozděleny a může „mít mezeru“. Mr.

Buynov ukázala možnost sebeorganizace procesů v otevřených fyzikálních systémů v případě 

spontánní redukce entropie. Takže, tam je možnost bezplatného zvýšení energie v reálném technický spontánní redukce entropie. Takže, tam je možnost bezplatného zvýšení energie v reálném technický 

zařízení, pokud budeme poskytovat výměnu tepla s okolím. 

Mr. Buynov vypočítá a navrhl několik typů průmyslových elektráren: průmyslová

koncentrátor tepelné energie na životní prostředí za použití cyklického konverzi titanu hydridu, cyklické tepelné energie 

Konvertor směs za použití směsi vody, amoniaku se standardní parní turbíny, tepelné turbíny elektrárny pracující s 

uzavřenou smyčkou procesy založené na čtyřech-oxidu dusíku.  

Závěr: Technické projekty podle GN Buynov používat nerovnovážných podmínek plynů a 

směsi plynů. Toto téma je umístěn mimo území naší současné mechanické inverze projektu. Přesto,

Jeho teoretické závěry jsou velmi užitečné, aby se analýza procesů transformace prostředí 

teplo poskytnout užitečnou práci. 

2.3 Koncept přeměně energie Pavel K. Oshchepkov 2.3 Koncept přeměně energie Pavel K. Oshchepkov 

Přeměna prostředí tepelné energie byl vyvinut v Rusku vědci PK Oshchepkov, AF 

Okhatrin, EGOparin a jiní výzkumníci. Profesor Pavel K. Oshchepkov bylo hlavně nejvyšší úrovně

designér a znalec ruských radarových systémů. V roce 1967 profesor Oshchepkov vytvořil Public institut

Energy Conversion (nezisková organizace) rozvíjet výzkum v oblasti přeměny energie v Moskvě, s 

Státní výbor pro racionální využívání přírodních zdrojů.  

Profesor Oshchepkov napsal: „Nejatraktivnější sen lidstva je zvládnutí procesů 

přirozené cirkulace energie. Energie nemůže být zničena, stejně jako energie nemůže být vytvořena ... tudíž

existují dva spárované přirozené procesy rozptýlení energie a přírodních procesů koncentrace 

energie. Existují lidé, kteří tvrdí, že tato myšlenka je v rozporu se zákonem termodynamiky. to je

nesprávné. Druhý termodynamický zákon je správný zákon v uzavřeném systému, a to druhý zákon

potvrzena tisíce a tisíce reálných příkladech, to je řešení mnoha vědeckých a technických úkolů. 

Je nesmyslné, aby zpochybnit oprávněnost druhého zákona pro tyto uzavřených systémech. Ale ve skutečnosti nejsou k dispozici žádné Je nesmyslné, aby zpochybnit oprávněnost druhého zákona pro tyto uzavřených systémech. Ale ve skutečnosti nejsou k dispozici žádné Je nesmyslné, aby zpochybnit oprávněnost druhého zákona pro tyto uzavřených systémech. Ale ve skutečnosti nejsou k dispozici žádné Je nesmyslné, aby zpochybnit oprávněnost druhého zákona pro tyto uzavřených systémech. Ale ve skutečnosti nejsou k dispozici žádné 

zcela uzavřených systémech. Svět je nekonečný v časoprostoru, a interakce mezi materiálem zcela uzavřených systémech. Svět je nekonečný v časoprostoru, a interakce mezi materiálem 

substance je popsána složitějších předpisy než druhé začátku termodynamiky. budoucnost vědy

Objevíte tyto nové zákony. Použití procesu přirozeného oběhu energie v přírodě sníží

Hrozba přehřátí zajistit tepelnou rovnováhu naší planety. Také přeměna tepla na životní prostředí není
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související s radioaktivním nebezpečí, nebo atmosféry zplodiny hoření. Je otevřen pro nás hojnost energie, ji

vytvořit hlavní základ života ... Je to velmi aktuální nalézt řešení pro praktické využití přirozené cirkulace energie“.  

Profesor Oshchepkov představil ponětí, „kessor“. Tento termín znamená „koncentrátor životního prostředí

tepelné energie“. V některých ruské publikaci vidíme Termín „Ci-kessor“ pro případ elektrického kondenzátoru.

Převodník tepla prostředí na elektrickou energii, například, mohou být navrženy na základě 

vlastnosti nelineárního elektrického kondenzátoru (technologie podle NE Zayev).  

Vědeckých myšlenek profesora Oshchepkov jsou mnohem zajímavější než standardní koncepce tepelných čerpadel. 

Napsal: „Zdroje energie v budoucích časech, dle mého názoru, bude speciální elektronická zařízení. toto

elektronická zařízení musí brát teplo z okolního prostoru a přeměnit jej na elektrickou energii. v tomto

Technologie vidím největší vědecký a technický úkol. Vědecké, technické a značkové odborníci musí

se snaží najít způsob, jak vyřešit tento problém“.  

Oshchepkov je „Public Institute o problému energetické inverze“ vytvořil teorii, dělal výpočty a 

navrhl několik elektronických zařízení poskytovat elektrický výstupní výkon pomocí transformací 

Prostředí tepelné energie.  

Profesor Oshchepkov napsal v roce 1967: „Dnes vidíme drahé ekonomika ... Mnoho let stráví 

nenahraditelné přírodní zdroje uhlí, ropy a zemního plynu. Jedním z problémů je vyčerpávající zdroje, ale též

Zdroje jsou vynikající cenné suroviny pro chemický průmysl. Oni jsou spáleny v hasicích komorách

Elektrárny, znečištěním ovzduší a vedou nás k katastrofální „skleníkový efekt“, což je víc, 

nebezpečnější než termonukleární katastrofy. Je tu ještě jeden paradox tradiční energetice:

obrovské množství energie se vyrábí na jednom místě, které mají být přeneseny drahé a ne spolehlivé napájení 

čáry na jiném místě pro tisíce kilometrů na spotřebitele energie ... například v bytě 

k elektrické žárovky. Není to příliš obtížné a nehospodárné? Vše, co může být organizována jinak,

s více jednoduchý a levný způsob, spolehlivější, s větší účinností. Pojďme umožňují standardní mocný

energetika systémy s dráty elektrického vedení, poskytovat elektrickou energii pro velké průmyslové 

rostliny. Ale mnoho malých spotřebitelů, a to zejména ve venkovských oblastech severu Ruska a Sibiře, můžete použít malý

měniče energie, tepla životního prostředí (jeden nebo dva kilowatt elektřiny). To je dost, aby jeden

Byt s energií pro osvětlení, topení a dalších potřeb. Objem (velikost) tohoto zdroje energie je

o standardní stolní lampy. Pokud lidstvo chce žít v harmonii s prostředím, je nezbytné, aby se

vše se učit způsoby příjmu energie z tepla na životní prostředí bez přerušení z ekologického 

rovnováha přírodě“.  

Tato slova profesora Oshchepkov jsou velmi aktuální i dnes.  
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3 Analýza vědeckých a teoretických základů 3 Analýza vědeckých a teoretických základů 

3.1 Chcete-li historii problému 

Vzhledem k tomu, odstředivé stroje na bázi reaktivní tryskový efekt, musíme si uvědomit, myšlenky slavných 

vynálezce a vědec Heron od starobylého města stavu Alexandrie. Ve svém pojednání „pneumatiky“ (asi 120

let před naším letopočtem) Heron popsána různá zařízení, pomocí stlačeného vzduchu nebo páry pro přesun (otáčet) v důsledku 

reaktivní tryskový efekt. Kresba je na obr. 1.   

Obr 1. Parní turbína vynalezen Heron. 

Tlak použití turbíny páry Heronův obdržel od spalování paliva. Ve stejném starověkém způsobem dnes, vše

Moderní parní a turbínové stroje pracují. Cyklus „pálení - ohřev - tlak“ je jednoduchý, ale to

Technologie Spotřeba poptávka po pohonných hmot, tedy vyžadovat výdaje prostředků. Neexistuje-li my žádnou novinkou zde

Nahradí jeden druh paliva do druhého, například, můžeme spálit vodík namísto uhlí.   

„Tlak páry“ jsou nejdůležitější slova pro případné energetických expertů. Vědí, že jen

jedna hlavní zákon: je třeba vynaložit paliva pro ohřev vody a získat vysokotlaké páry, pak může turbína 

otočit elektrický generátor. Stejná myšlenka byla hlavní koncepce v hlavách řidičů stará parní

Lokomotivy ... Není žádný rozdíl v tomto pojetí dnes. 

Dovolte mi říci nějaké důležité zprávy o těchto „odborníků“: je zde jiný způsob vytváření tlaku.

Je odstředivý tlak, může být vytvořena bez paliva. Některé příkon je nutné začít Je odstředivý tlak, může být vytvořena bez paliva. Některé příkon je nutné začít 

Otáčení hmotnosti vzhledem k jeho setrvačná hmotnost, ale rotace mohou být organizovány v samočinném režimu. Je to již

byl známý tisíci lety, a pravidelně, tento jednoduchý technologie musí být re-vynalezl ještě jednou 

Čas ve prospěch lidstva.  

Dovolte mi poznamenat, že přibližně v roce 1760, Johann Andreas von Segner vynalezl stroj na bázi 

reaktivní tryskový efekt out-přichází proud vody. Segner nemyslel self-běh autonomní

provozování svého zařízení. Byl použit tento způsob použít odstředivé síly zrychlení vodní mlýn
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Rotor, který vyrábí některé užitečné práce pomocí proud vody. V tomto stroji je možné vytvořit velký

tlak odchozího proudu, protože tlak se zvyšuje v důsledku působení odstředivé síly. tlak

roste s nárůstem počtu otáček turbíny. Mnoho stroje používají obecnou zásadu

„Segner je kolo“, představovaný podle schématu na obr. 2.  

Obr. 2. Segner rotor. Přívod vody je axiální. Outlet je tangenciální.

Pokud se může poskytovat neomezený axiální příjmu vody, pak se tento rotor bude otáčení vzhledem k reaktivní 

jet efekt. Také je třeba zrychlování rotace, je-li voda přichází bez ztráty nebo ztráty jsou malé. Pojďme

na vědomí, že v centru (podél osy) průtoku vody se pohybuje s malou rychlostí, tedy úsek axiálního potrubí 

musí být větší než celková části všech tangenciálních trubek. Také pojďme na vědomí, že kromě točivého momentu a otáčení, v

Tato konstrukce se páruje silový účinek: přítok vody poskytují axiální reaktivní pohonné síly. 

Takže, máme novou formulovaný úkol: je nutné vytvořit zrychlení vody při působení 

odstředivá síla. To nechť nám možnost zvýšení vodní kinetické energie a můžeme získat další kinetika

energie zdarma. Pak můžeme použít lopatky turbíny nebo jiným způsobem použít tuto dodatečnou kinetika

energie pro transformaci na točivý moment rotoru.  

Za tímto účelem Je nutné, aby voda urychlit během svého pohybu v rámci akce Za tímto účelem Je nutné, aby voda urychlit během svého pohybu v rámci akce 

odstředivých sil. Proto optimální trajektorie jeho pohybu je logaritmická spirála proměnné odstředivých sil. Proto optimální trajektorie jeho pohybu je logaritmická spirála proměnné odstředivých sil. Proto optimální trajektorie jeho pohybu je logaritmická spirála proměnné 

Poloměr je znázorněno na obrázku 3.  

Obr. 3. logaritmické spirály proměnné poloměru
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Některé moderní odstředivé vodní čerpadla a ventilátory vzduchové již používají podobný design svých lopatek pro 

poskytují optimální trajektorii pohybu kapaliny nebo vzduchu. Jednoduše řečeno, pohybu vody podél libovolné ploché nebo

kuželové spirály zvýšení poloměru umožní voda třeba urychlit, že vytvoří dodatečný točivý moment pro 

Tento rotor. Využití vzduchu jako pracovní hmotnost je také možné. Je mnohem lehčí než voda a proto rychlost

otáčení vzduchové turbiny, musí být mnohem větší než rychlost otáčení vodní turbíny, aby poskytovaly stejné 

výstupní výkon. To vyžaduje vysoce kvalitní výrobní zařízení k výrobě některé rotující části a také

leštit některé části pouzdra. 

3.2 Viktor Shauberger 

Podívejme se na příklad self-rotační energie generátor, který byl vynalezen Viktor Shauberger. toto

Autor také vytvořil velmi zajímavé vzory pohonných jednotek pro vzdušný prostor, ale tato zpráva ne 

brát v úvahu nové metody pohonu. Viktor Shauberger vynálezy prakticky jsou velmi

užitečné pro rozvoj nových energetických technologií. Nicméně, my můžeme poznamenat následující: all

podobná zařízení ukazují obě složky hnací síla: axiální hnací síly a 

tangenciální síla dostat rotaci. Tento aspekt umožňuje používat Odstředivky obě jako zdroje elektrické energie a

také jako aktivní (ne reaktivní) pohonná jednotka, například pro vzdušný prostor plavidla, námořní, říční, auto nebo železniční 

transport.  

Na fotografii, na obrázku 4, můžete vidět původní přístroj vyrobený Victor Shauberger. Toto zařízení poskytuje svým

Dům s elektrickým pohonem a tepelné energie v průběhu několika let.  

Obr. 4. Viktor Shauberger a jeho „domácí generátor“
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Pojďme se na vědomí, že na obrázku 4, v pravé spodní části tohoto zařízení, je sférický vzduchový filtrPojďme se na vědomí, že na obrázku 4, v pravé spodní části tohoto zařízení, je sférický vzduchový filtr

spojen s jeřábem. Předpokládejme, že je nutné upravit vstup vzduchu do systému. Na levé straně, v

Spodní část fotografie, můžete vidět elektrický generátor propojený řemenovým pohonem na hřídel tohoto centrifugal-

vír zařízení. Výše je trychtýř, může být použit pro plnění zařízení vodou. Je napojen na

Plynovod, kde je cirkulace vody. 

Některé modely generátorů a originálních dílů svých přístrojů Shauberger jsou uloženy v muzeu, 

Austria. Obrázek 5 ukazují, otevřený pohled na zařízení.  

Obr. 5. Konstrukce rotoru. Foto poskytované z rakouského muzea.

Rotor obsahuje několik měděných trubek, které jsou v ohybu kolem kužele. Vstup vody do

trubky nastane od vrcholu (úzká část kužele). Popis činnosti tohoto stroje patří

porozumění důležitý aspekt: kromě vody, v měděné trubky vždy existuje určitá malá porozumění důležitý aspekt: kromě vody, v měděné trubky vždy existuje určitá malá 

Množství vzduchu. Tato podmínka je považována za důležitou součást designu zajistit úspěšnou operaci Množství vzduchu. Tato podmínka je považována za důležitou součást designu zajistit úspěšnou operaci 

tohoto zařízení. Začátek tohoto stroje vyžadují nějaký proces přizpůsobování: je třeba zajistit správné

poměr mezi množstvím vody a množství vzduchu, ve směsi vody a plynu v potrubí.  

Druhým zajímavým rysem tohoto zařízení je speciální konstrukce trysky. Ve skutečnosti je to mikroturbíny

který se neotáčí, ale vytváří otáčení ven probíhající proudem vody. Obrázek 6 ukazují konstrukci

tryska a Shauberger je mikroturbíny. Je popsána v patentu [13].   



Zpráva o výzkumném projektu „Vyšetřování možnosti přeměny tepelné energie na elektrickou energii pomocí vířivé procesu“ 

18 

Obr. 6. Tryska a mikroturbíny.

Toto technické řešení má široké uplatnění v moderních technických prostředků pro zvýšení rychlosti pohybu tryskového proudu na 

výstupu z trysky.  

Tam jsou některé zajímavé skutečnosti: režim automatické otáčení přístroj prokázal Shauberger, ale také ji 

vytvořil silné axiální (vertikální) síly. Jeden z přístrojů Shauberger se vznesl a zničil střechu

budovy. Victor Shauberger jeho fotografie a fotografie z jeho zařízení v této zprávě, jsou publikovány se svolením

z Shauberger rodiny (Dopis Alexander V. Frolov z ledna 2011).   

Závěr: Victor Shauberger vyřešen problém s hydrodynamickým ztrát pomocí svého speciálního 

mikroturbíny, také použil pružný pracovní látka (vzduch a vodní směs), která je důležitým aspektem 

designu. Budeme jej používat v našem současném projektu.

3.3 experimentální motorové Clem je 

Můžeme zvážit ještě jeden zajímavý příklad technického zařízení. Je Clem je motorem. Tento stroj

použít také odstředivé síly k vytvoření režimu self-rotace. V roce 1972 Richard Clem byl dělník - operátor

těžká silniční techniku v Dallasu, USA. Zjistil, že rotační rozprašovač horkého asfaltu může pokračovat

otáčení po vypnutí, a tato rotace může být velmi kontinuální (asi jednu hodinu). Konstrukce této

zařízení je jednoduchý: je osa tohoto stroje je vertikální a jeho rotor má kuželovitý tvar.  

Mr. Clem nemají věděl, teorie a Shauberger těmto výsledkům, ale empiricky studoval problém

stavět "motor Clem je" self-otáčí.  

Obrázek 7 je schematický diagram generátoru Clem je. 
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Obrázek 7. Základní schéma zařízení Clem je  

Toto zařízení také pomocí odstředivé síly a pohyb kapaliny ve speciální kónické rozšíření dráhu 

zvýšení točivého momentu rotoru. Je to jen nápad obecně v souladu s obecnými informacemi, aniž by reálné velikosti

a detaily, ale nebyla testována experimentálně. Budeme na vědomí, zde důležitý aspekt: výměník tepla

životního prostředí je uveden v tomto případě. 

Obrázek 8 ukazují schéma podobného zařízení a možné formě rotoru. Kuželovitý rotor

umístěna uvnitř kuželovitého pouzdra. Existuje několik spirálové kanály na povrchu rotoru. Tyto kanály

musí zajistit pohyb kapaliny podél povrchu kužele. Kapalina se blíží ke konci kužele a pohybuje se z

z kanálů přes několik trysek. 

Obr. 8. Verze přístroje Clem je.

Tam je doporučení ohledně podobných konstrukcí a už informoval o tomto aspektu: to je 

nezbytné ‚, aby zrychlení pohybu kapaliny„, protože se pohybuje působením odstředivé síly. pro

tento účel, spirálové kanály musí mít zvýšení krok s nárůstem poloměru, a také to může být 

užitečné poskytnout proměnný průřez kanálů (je třeba zvýšit jak se blíží k trysce).  



Zpráva o výzkumném projektu „Vyšetřování možnosti přeměny tepelné energie na elektrickou energii pomocí vířivé procesu“ 

20 

Existuje několik důležitých aspektů tohoto návrhu rotoru. Segner je reaktivní účinek vyrábět momentu

a rotace, ale to není jediný důvod, proč otáčení. Zrychlení pohybu kapaliny podél spirálové dráhy a

interakce této kapaliny s rotorem musí poskytnout k tomuto rotoru dodatečný točivý moment. V bodě z přívodu (vchod

na rotoru) rychlost kapaliny je rovna rychlosti otáčení tohoto rotoru. V poslední části dráhy (v blízkosti z

tryska) kapalina se pohybuje rychleji než rotor. Zvýšení rychlosti kapaliny je způsoben tryska) kapalina se pohybuje rychleji než rotor. Zvýšení rychlosti kapaliny je způsoben tryska) kapalina se pohybuje rychleji než rotor. Zvýšení rychlosti kapaliny je způsoben 

odstředivý účinek, je jasné, obdoba zrychleného pádu z tělesa v gravitačním poli. To znamená, že rotor odstředivý účinek, je jasné, obdoba zrychleného pádu z tělesa v gravitačním poli. To znamená, že rotor 

se urychluje interakcí s kapalinou v případě, že se pohybuje rychleji než rotor. u některých se urychluje interakcí s kapalinou v případě, že se pohybuje rychleji než rotor. u některých 

rychlost otáčení, vnější primární jednotka může být vypnuta, a zařízení může být použito v samočinném 

režim generátoru energie. Je možné také využít kinetickou energii proudu poté, co bude ukončen z toho

trysky. K tomuto účelu je nutné použít skloněných reflektory na rotoru, tj lopatek turbíny.  

Tudíž v tomto provedení existují tři klíčové aspekty:  

A. Aacceleration kapaliny je možné, pokud se umožní možnost zvýšení jeho poloměru pohybu. 

Tento pohyb se zrychluje v důsledku odstředivé síly. V případě, že kapalina může pohybovat rychle, než rotor, někteří

přídavný točivý moment mohou být vytvořeny. 

B. tryska (reaktivní) Segner jev poskytuje zrychlení rotoru. 

B. dodatečný točivý moment může být poskytnuta interakcí ven probíhající proudu a lopatkami vody 

turbíny, který je upevněn na rotoru. 

Musíme si uvědomit, důležitý aspekt: Richard Clem používá jídlo olej Mazola. Pracovní kapalina během

Operace byla zahřívána až do +150 ° C. Voda v tomto případě se bude vařit, takže olej je lepší nápad. také

Předpokládáme olej je pružnější než voda. 

Tam je malá informace o zařízení skutečné Clem je: kapalina byla nucena v dutým hřídelem s 

Tlak asi 2.10 6 ( N / m²), pak se kapalina pohybuje po spirálové kanály kužele a pak se listnatých rotor Tlak asi 2.10 6 ( N / m²), pak se kapalina pohybuje po spirálové kanály kužele a pak se listnatých rotor Tlak asi 2.10 6 ( N / m²), pak se kapalina pohybuje po spirálové kanály kužele a pak se listnatých rotor 

tryskami. Je nucený rotor kužel otáčí. Rychlost otáčení dosáhl 2300 otáček za minutu. výměník tepla

(Baterie) byl použit pro chlazení kapaliny (oleje).  

Je známo, že první verze motoru Clem byl selhal. Clem také druhou verzi motoru

být silný. Některé části jsou znázorněny na obrázku 9, foto vlevo. Tato verze je 250 kW motoru, jeho

hmotnost byla asi 90 kg. Clem nainstalován tento motor na auto auta a prokázala svou práci na cestách. 

akumulátor v autě byla použita jen pro startování motoru s Clem a zajistit osvětlení vozu. 

Vynálezce řekl o jeho motoru tímto: „Navrhl jsem sedm kroků čerpadlo a převodník“. Čerpadlo bylo

použit pro „zásobování olejem pod tlakem ze skladu v konvertoru, kde se energie přeměněn v dostatečné 

nutí k otáčení rotoru“.  
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Obr. 9. Levá strana: fotografie originálních dílů. Pravá strana: 3D model

Takže můžeme popsat principy pošty z provozu Clem motorické: pracovní kapaliny (oleje) prospěl 

přes několik kanálů ve zrychleném režimu. Tento postup poskytuje zvýšení točivého momentu rotoru. poté se

kapalina (olej) se vrátil do nádrže kolektoru, z nádrže došlo k výměníku tepla a pak se cyklus 

Pohyb kapaliny se spustí znovu. Tato energie měnič provozován jako turbína, ale řekl Clem „to nebyl

turbína v obvyklém smyslu tohoto slova.“  

Motor Clem byl testován Bendix Corporation. Test spočíval v měření dynamometru

z generované výstupní výkon v režimu self-rotace. Motor byl testován s 250 kW skutečného zatížení,

nepřetržitě 9 dnů. To bylo úspěšné testy, a Clem podepsala smlouvy na výrobu několika generátory

uhelné společnosti, ale tyto výrobní plány nebyly realizovány. 

Závěr: zvláštnosti zařízení Clem je (co dnes známe) vykazují významnou roli  

forma rotoru. Také výměník tepla je důležitá pro kompaktní napájecí jednotku přepravního aplikace.  

3.4 Schéma Leopold Scherjau 

ještě jeden pokus o vytvoření odstředivé vír převodník energie byla vyrobena Leopold Scherjau, 

jeho režim je zobrazena na obrázku 10. Toto zařízení nebyl úspěšně testován. Existují významné

Problémy tohoto návrhu. Toto schéma je velmi podobné zařízení Richard Clem, ale tady není kuželovitý rotor

(Jsou rotoru spirálové trubky, ale poloměr rotace kapaliny, je velmi malá, a to je konstantní hodnota). na

Podle mého názoru, tento aspektů je důležité a kužel rotor je nutné v tomto zařízení. Na levé straně vidíme

na obrázku 10 vzduchu jeřábem nastavovacího přítok a také vzduchového filtru. Hlavní část rotoru má přitom konstantní poloměr,

Proto pracovní kapaliny nemá žádnou možnost pro zrychlený pohyb (zde není žádný nárůst poloměru 

rotace). Ve spodní části tohoto rotoru, pohybující se kapalina opouští potrubí v radiálním směru a je na tangenciální

trysky. Malý moment je vytvořen, ale zde, ale nemůžeme dostat dodatečný točivý moment, protože zde není žádný kuželovitý

rotoru. 
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Obrázek 10. Schéma Leopold Scherjau 

Závěr: Optimalizace designu tohoto stroje vyžadují, aby zvláštní trajektorii  

pohyb kapaliny. Poloměr otáčení musí být postupně zvyšována. Optimální forma je trajektorie  

logaritmická spirála. To poskytuje maximální volnost pohybu kapaliny ke zvýšení jeho radiální složku rychlosti

v důsledku odstředivé síly. 

3.5 Yuri S. Potapov pojetí    

Můžeme uvažovat o konkrétních výsledcích v oblasti self-provozních prostředků na příklad „quantum 

tepelné elektrárny „od Yuri S. Potapov. Schéma tohoto elektrárny je znázorněno na obrázku 11. Zde je topení

pohybu kapaliny. Elektrická energie je generován pro zákazníka, ale část tohoto výkonu je nutno

použít pro čerpadla.  
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Obrázek 11. Schéma dvoustupňového zdroj elektrické energie Yuri Potapov 

Princip činnosti této elektrárny je následující: čerpadlo tlak vody ve speciálním zařízení pro výrobu 

vír turbulence (cyklon). Po zrychlení vody v cyklonu jde skrze trysku na vodě

kolo (turbína). Turbína je spojen s elektrickým generátorem. V dolní nádrže je druhý vodní kolo

turbína, i tento kotouč je spojen s elektrickým generátorem. Teplota pracovní kapaliny je asi 70 -

100 stupňů Celsia, tlak je asi 8 až 10 Atm v oblasti trysky. Tento proud vody poskytuje

Provoz první turbíny. Druhá turbína je umístěna ve spodní nádrži. Funguje díky padajícím proudu vody.

Tak, toto zařízení produkují tepelné energie a elektrické energie, aniž by náklady na palivo, a tato technologie 

ekologicky čistá. Nemáme informaci o výrobce, protokoly o zkouškách a provozních

Zkušenosti z tohoto zařízení. 

Závěr: V režimu tohoto Potapov je vidíme obě generace teplo účinek a přebytečný kinetika 

energie vyrobené odstředivým strojem. Zvláštností tohoto programu je transformace dvou kaskáda

kinetická energie vodního proudu.  

3.6 Hardyho Self-běžící vodní čerpadlo  

Uvažujme ještě jeden směr perspektivní výzkum v oblasti autonomním napájecím zdrojem.  

Obrázek 12 je fotografie a schéma experimentální turbíny. Autor James D. Hardy patentovat tento nápad [10].

Design je velmi jednoduchý, to je „domácí“ zařízení.  
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Obrázek 12. Hardyho experiment 

Tam je nějaké informace o parametrech tohoto čerpadla: je vysokotlaké čerpadlo, standardní 

Aplikace je kompaktní automobil vysoký pokles tlaku, příkon 220 VAC. Tlak proudu vody

je asi 10 7 ( N / m²).  je asi 10 7 ( N / m²).  je asi 10 7 ( N / m²).  

Produktivita čerpadla v Hardyho experimentu byla asi 350 - 600 litrů vody za hodinu. 

Spotřeba energie byla přibližně 1 kW / hod. Výstupní výkon poskytuje turbíny je odpovídající kinetické

energie proudění vody a je rovna asi 25 kW. Takže, podle experimentálních údajů vykázaných

autor, on byl následován přijímat autonomní režim (self-běžící proces). V tomto režimu je elektrické

generátor připojen k turbíně musí zajistit energii pro čerpadla a také další síly pro několik osvětlení 

lampy (užitečné zatížení).  

Můžeme poznamenat, že rychlost otáčení je pomalá v případě přímé axiální spojení mezi generátorem 

hřídele a turbíny, to znamená, že nemůže zajistit správnou rychlost otáčení elektrického generátoru. Chcete-li zvýšit rychlost

rotační hřídel použití turbíny setrvačníku velkým průměrem a řemenového převodu, aby připojení ke generátoru 

Hřídel o malém průměru.  

Závěr: můžeme předpokládat, že Hardyho zařízení dokazuje možnost získání přebytečné kinetické 

energie proudu kapaliny v případě odstředivého čerpadla a velmi vysokým tlakem. 

3.7 Bogomolov je odstředivý měnič energie 

Mr. Vyacheslav Ivanovich Bogomolov vynalezl odstředivý měnič energie, působil v St.-

Petersburg, Russia. Experimentální zařízení byl vytvořen a testován ve firmě Faraday Ltd, 2003.

Schéma tohoto jednoduchého zařízení je znázorněno na obrázku 13 (v tomto případě pružina je volný, to znamená, že je non

komprimovaný). Na obrázku 14, je převodník energie je znázorněn v poloze stlačené pružiny.
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Obrázek 13. Bogomolov je převodník energie 

Obrázek 14. Bogomolov je měnič energie v pozici komprese 

Konstrukce je jednoduchá: při otáčení dvou zatížení (setrvačné hmoty) jsou posunuté o větším poloměru 

otáčení a v důsledku tohoto pohybu nákladu, které stlačují pružiny.  

Podstatou tohoto vynálezu je způsob přeměny energie: během prvního stupně, odstředivá 

Síly stlačení pružiny (nebo jiné pružné těleso), rotace může být zajištěno elektrickým motorgenerátoru. 

Potom, v druhém stupni zatížení se otáčí setrvačností, a pružina se narovnal. Tento proces znamená,  

přenášení zatížení na menším poloměrem otáčení. Potenciální energie stlačené pružiny je převod

na kinetickou energii, která zvyšuje točivý moment hřídele a elektrického motorgenerátoru, který v této fázi 

Cyklus pracuje v režimu generátoru.  

Toto zařízení bylo testováno experimentálně, pro případ pohybu nahoru a dolů, v gravitaci podána 

(Vertikální směr). Obrázek 15 zobrazit schéma tohoto experimentu.  
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Obrázek 15. Bogomolov experiment 

V počátečním stavu, dvě nitě jsou navíjeny na ose zařízení znázorněného na obrázku 15, a zařízením 

je umístěn na počáteční výšky hladiny h 1. Po uvolnění, zařízení se pohybuje dolů se zrychlením, od počáteční je umístěn na počáteční výšky hladiny h 1. Po uvolnění, zařízení se pohybuje dolů se zrychlením, od počáteční je umístěn na počáteční výšky hladiny h 1. Po uvolnění, zařízení se pohybuje dolů se zrychlením, od počáteční 

Výška hladiny h 1 k nižším bodem. Poté, co se zastaví, pak se kvůli setrvačnosti začne pohyb nahoru. jistýVýška hladiny h 1 k nižším bodem. Poté, co se zastaví, pak se kvůli setrvačnosti začne pohyb nahoru. jistýVýška hladiny h 1 k nižším bodem. Poté, co se zastaví, pak se kvůli setrvačnosti začne pohyb nahoru. jistý

nemůže dosáhnout polohy počáteční výšky h 1. Tam jsou některé ztráty energie. To může dosáhnout postavení na úrovninemůže dosáhnout polohy počáteční výšky h 1. Tam jsou některé ztráty energie. To může dosáhnout postavení na úrovninemůže dosáhnout polohy počáteční výšky h 1. Tam jsou některé ztráty energie. To může dosáhnout postavení na úrovni

hod 2 nebo h 3.hod 2 nebo h 3.hod 2 nebo h 3.hod 2 nebo h 3.

V průběhu experimentu, počáteční úroveň a stop-bod, jsou stejné, ale hladiny h 1 a h 2 byly měřeny V průběhu experimentu, počáteční úroveň a stop-bod, jsou stejné, ale hladiny h 1 a h 2 byly měřeny V průběhu experimentu, počáteční úroveň a stop-bod, jsou stejné, ale hladiny h 1 a h 2 byly měřeny V průběhu experimentu, počáteční úroveň a stop-bod, jsou stejné, ale hladiny h 1 a h 2 byly měřeny V průběhu experimentu, počáteční úroveň a stop-bod, jsou stejné, ale hladiny h 1 a h 2 byly měřeny 

a porovnány. Musíme si uvědomit, že pohyb zařízení nahoru a dolů byl organizován s rotací, a

odstředivé síly za předpokladu, stlačení pružiny. 

V prvním provedení tohoto pokusu byla pružina stanovena vzpěry. Přístroj spadnout z výšky

1100 mm, po průchodu dolní bod, je zařízení opět vzroste až do výšky 980 mm. V případě, že se

pružina byla stanovena vzpěry, to znamená, že nebyla stlačena odstředivými silami. Ve druhé verzi

experiment byl pramen stlačena odstředivými silami v fázi klesá, a pružina je 

narovnal při pohybu nahoru. V této části cyklu, Potenciální energie komprese byla transformována narovnal při pohybu nahoru. V této části cyklu, Potenciální energie komprese byla transformována 

na rotoru točivého momentu (kinetická energie). V tomto případě, poté, co spadl ze stejné výšky 1100 mm, po na rotoru točivého momentu (kinetická energie). V tomto případě, poté, co spadl ze stejné výšky 1100 mm, po 

procházející spodní bod, přístroj dosáhl úrovně výšky 1030 mm. Rozdíl mezi 1030 mm

a 980 mm dokazuje existenci účinku přeměny energie v druhé verzi experimentu 

(Pomocí tlačné pružiny odstředivými silami otáčení). 

Tento experiment byl opakován mnohokrát pro sběr statistických údajů. Přesnost měření

byl přibližně 10 mm. Obrázek 16 ukazují experiment. Ve více podrobností si můžete přečíst o Bogomolov je

Projekty v časopise nových energetických technologií [11].  
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Obrázek 16. Bogomolov experiment 

Závěr: Metoda navržená Mr. Bogomolov je určen pro projektování velmi důležité

odstředivé a vír měniče energie. Pružnost je důležitá vlastnost pracovní záležitost konvertoru.

Elasticita umožňuje sbírat potenciální energie stlačení pružné hmoty umístěné v oblasti odstředivých 

silové pole, a pak ji uvolněte během de-stlačení elastické hmoty. Plyn nebo směs plynu a vody může

Používá se jako elastické hmoty.  

3.8 profesora Alexandrov objev 

Profesor Alexandrov, Rusko je autorem objevu zapsána v SSSR, Discovery # 13, říjen 

30, 1957.  Je to objev efektu přeměny potenciální energie na kinetickou energii, a to je 

zajímavé pro nás, aby zvážila uplatnění v současné výzkumné práce. profesor Alexandrov

prokázaly velmi jednoduchý experiment: ocelová koule spadne z nějaké výšky, to padá se zrychlením, a 

nižší bod své dráhy míč se odráží z ocelového plechu, potom se míč se pohybuje nahoru. 

Profesor Alexandrov prokázaly fakt: po odrazu míč může zvednout nad polohou jeho začátku, pokud 

to začalo pohyb dolů s nulovou kinetickou energií. Tato skutečnost se zdá divné, protože míč padá na zem

Po srážce s deskou, může se dostat nějakou další energii k dosažení bodu nad bodem startu. 

Vysvětlení tohoto jevu nebyla učiněna před i zde můžeme nabídnout nějaké nápady. Je možné

Předpokládáme, že tento účinek je výsledkem elastické deformace míče ve procesu kolize. Důvod přebytku

energie je nějaký skrytý energie ve formě stlačování kovu ocelové kuličky. Opravdu, po několika

dopady, míč částečně ztrácí elastické vlastnosti a účinek se postupně snižuje.  

Závěr: V tomto příkladu fáze akumulace a přeměna energie, jsou užitečné pro 

můžeme navrhnout odstředivé vír konvertory. Je důležité používat vlastnost pružnosti hmoty pro ukládání

energie a pak přeměnit uložen potenciální energii komprese na kinetickou energii pohybu. 
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3.9 Experimenty s molekulární vzduchového motoru 

Uvažujme projekt 2004-2005 firmou Faraday Lab Ltd, Petrohradu. Tento projekt

byl pojmenován „molekulární motor,“ Mr. Yury S. Potapov. Pod pojmem „molekulární“ souvisí s kinetickou

energie molekul vzduchu, která je závislá na teplotě. Víme, že molekuly vzduchu jsou chaoticky stěhování

ale vektorový součet všech molekul v určitém objemu prostoru je rovna nule. Můžeme přeměnit svou energii

na užitečnou práci, alespoň částečně, budeme-li vytvořit svůj směrovaný pohyb (tok laminarization).na užitečnou práci, alespoň částečně, budeme-li vytvořit svůj směrovaný pohyb (tok laminarization).

V tomto případě je vektorový součet kinetické energie v objemu vzduchu nebude rovnat nule. 

Subdodavatel tohoto výzkumného projektu bylo Degtyarev továrna (Kovrov, Rusko). Jsou navrženy tak,

vyvinuté a vyrobené hlavní část zkušební stolici pro tento experiment, pojmenované UKS-37. Faraday Lab Ltd.

Společnost (St. Petersburg) byl zákazníkem tohoto projektu. Teoreticky by to bylo plánováno vyrobit přebytek

elektrické energie. 37 kW elektrický generátor se otáčí pomocí vrtulníku turbíny. Turbína byl poháněn

Proud vzduchu z ventilátoru. Síla vháněného vzduchu (její kinetická energie) musí být dostatečné pro zajištění fungování

fan elektromotor a také poskytnout nějakou moc vhod elektrické zátěže. K dispozici je speciální válec trubkou

mezi ventilátorem a turbínou. Některé speciální podmínky, byla vytvořena v tomto potrubí, aby „sundat“ část kinetické

energie molekul vzduchu a pak převést tuto dodatečnou energii k turbíně. Na fotografii z toho

Zařízení je znázorněno na obrázku 17. 

Obrázek 17. Experimentální zařízení v Faraday Lab Ltd., 2004. 
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Už jsme uvažovali o podobný případ v bodě 3.6 této zprávy: je vytvořen přebytek kinetická energie 

již odstředivým ventilátorem, v důsledku pružné stlačení vzduchu pod vlivem odstředivých sil. 

Dalším krokem je přeměna energie potenciální energie stlačeného pracovního orgánu do své kinetické 

energie, pak musíme přenést tuto dodatečnou kinetickou energii rotoru. Také musíme rozvíjet některé

Metody snížení ztrát, které mohou být zkoumány experimentálně. Tyto metody optimalizace

spočívá v instalaci pasivních prvků (reflektory) proudění vzduchu. Tyto reflektory vytvářejí vířivý efekt

bez spotřeby energie z externího zdroje. 

Jinými slovy, reflektory poskytují transformace tlaku proudu vzduchu na kinetickou energii Jinými slovy, reflektory poskytují transformace tlaku proudu vzduchu na kinetickou energii 

otáčení molekul vzduchu. Tento proud vzduchu make turbína otáčí. Turbína je vrtulníku turbínovéotáčení molekul vzduchu. Tento proud vzduchu make turbína otáčí. Turbína je vrtulníku turbínové

GTD-350, se standardní převodovkou. Maximální elektrický výkon elektrického generátoru GS-250 je 60 kW.

Zpočátku, zdroje vzduchu byl odstředivý VPZ ventilátor, průměr jejího rotoru byl asi 1 m, byla spotřeba 

o 7 kW, výrobce je závod v Chudovo, Rusko. Později fan jednotka byla nahrazena jinou odstředivá

fan: VDS-5 typu, vyráběný firmou Lissant (St. Petersburg).  

Bylo plánováno pro dosažení autonomní režim provozu UKS-37 zařízení a prokázat 

asi 37 kW výstupního elektrického výkonu. 

Historie vývoje tohoto projektu je následující: Potapov pojetí bylo pravdivé, nepochybně. 

Tam byly organizační a technické obtíže, které vám autonomní režim provozu. Fáze

výroba experimentálního zařízení byl zpožděn o subdodavatele. Po výrobě tohoto experimentálního

setup, první testy ve městě Kovrov neprokázaly režim autonomní s instalací. po Subdodavatel

hlášeno na zákazníka (Faraday laboratoř Ltd.) o problémech, jsme diskutovali možný vývoj 

Projekt. Zákazník neobdržela fungující zařízení, ale přenos subdodavatele k zákazníkovi

experimentální zkušební stolice pro další fázi experimentálního výzkumu. Tato práce byla organizována ve Faraday

lab sro, St.-Petersburg panem Alexander Vladimirovich Frolov a Mr. Igor Anatolyevich Pogonyaylo.  

Experimentální zařízení byla přijata od subdodavatele s vadnou ventilátorem. Z tohoto důvodu se

ventilátor byl nahrazen novým odstředivým VDS-5 ventilátoru, produktivita je asi 800 krychlové metry za hodinu, 

Spotřeba elektrické energie je asi 5 kW / hod (nominální).  

Self-running autonomní režim v tomto návrhu bylo nemožné: VDS-5 ventilátor nemůže poskytovat 

dostatek kinetické energie z proudu vzduchu pro překonání ztrát v nízké účinnosti turbíny a elektrické 

generátor. Spotřeba elektrické energie ventilátoru byla asi 5 kW / hod, takže elektrický generátor může poskytnout asi 3

kW / hod výkon. Pokusy o zvýšení elektrického zatížení vedou ke snížení kvality elektrické energie: pokles

rychlosti otáčení elektrického generátoru a na úrovni napájecího napětí. Technické řešení bylo jednoduché: jsme se snažili
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ke zvýšení objemu a tlaku pracovní vzduchová hmota. Za tímto účelem jsme měli v plánu používat nové AF53

kompresor (tlak vzduchu byl 10 krát větší, než tlak VDS-5). Odhadované výsledky byly o 30

kW / hod výstupní elektrické energie, pro napájecí napětí asi 10 kW / hod. 

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků, a to i po technických problémech s převodovkou turbíny tento projekt 

byl zastaven v roce 2005. Experimentální zkušební stolici byla prodána jiné společnosti, umístěné v Moskvě. děláme

neví o nějakých výsledcích hodnotových experimentech s tímto přístrojem po roce 2005.  

Během tohoto experimentu, některé důležité aspekty optimalizace tohoto zařízení byly studovány a 

navržený Faraday Lab ltd. Nejprve, to je reflektory umístěné na vnitřním povrchu válce potrubí. 

válce mají průměr 400 mm a délku 1000 mm. Tento válec byl instalován mezi odstředivým

ventilátor a turbíny. Reflektory na vnitřním povrchu trubky vytvořen víru, tj „šroubové otočné proces“

vzdušného pohybu. V tomto případě výkon v zatížení elektrického generátoru se ve srovnání se zvýšil o 5-7%

s experiment bez reflektorů (přímočarý pohyb vzduchu z ventilátoru do turbíny). 

Dá se říci, že je bez přidání kinetická energie, protože rotace proudu vzduchu byla poskytnuta prostřednictvím  

pasivní šikmé reflektory. Toto zvýšení výkonu byl vytvořen bez nárůstu příkonu,

z důvodu změny trajektorie proudění vzduchu v potrubí. Tímto způsobem můžeme použít část potenciální energie

Stlačený vzduch, ale hlavní část této volné energie se přemění na kinetickou energii po výstupu z 

zařízení, které není vhodné pro točivého momentu. 

Závěry týkající se tohoto projektu: koncept využití odstředivé stroje je správná, pokud budeme používat elastické 

pracovní záležitost (například vzduch) a můžeme doufat, že si s instalací režimu provozu v tomto případě. to

bylo možné zajistit asi 3 kW výstupního výkonu (zatížení bylo standardní elektrické lampy s wolframu 

vlákna), a spojení tohoto nákladu do generátoru nebyl ve spojení s nárůstem výkonu spotřeby.  

To je zvláště důležité si uvědomit, že to bylo možné zvýšit výstupní výkon elektrického generátoru 

výstup pomocí pasivních reflektorů, tedy s vířivým pohybem vzduchu.  

(Poznámka: vír pohyb je součtem lineární a rotační pohyb ... tady je odstředivá síla, takže 

zde je další stlačení pružné hmoty). 

3.10 Informace o vzduchové turbiny navržený Mr. Haskell

Tam je pár informací o samočinném vzduchové turbíny 1960th let, USA, autor Karl 

Haskell. Rozvoji tohoto projektu byla organizována Ron Rockwell. K dispozici nejsou žádné informace o patentu
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ale je možné si uvědomit některé parametry tohoto samostatně běžící turbínou: Rychlost otáčení je asi 100 000 

otáčení za minutu. Ještě jeden aspekt: je zde vysoká elektrický potenciál vzhledem k ionizaci vzduchu.  

Závěr: Můžeme předpokládat, že ionizace vzduchu sníží tření v prostředí vzduchu, tímto způsobem 

můžeme snížit ztráty. Tato metoda může být použita pro projektování odstředivého vírové zařízení pomocí vzduchu jako

pracovní orgán. 

3.11 Informace o energetické převodník «EF9» 

Dalším příkladem výzkumného projektu je oblast našeho zájmu je EF9 Energy Systems společnosti. oni

zkoumána technologie transformace prostředí (vzduchu) tepelné energie na užitečnou práci. schéma

tohoto generátoru (3D model z roku 2011) je zde znázorněno, Obrázek 18.  

Obrázek 18. Schéma EF9. 

Autoři nemají za předpokladu, popis principů fungování tohoto zařízení. Věří, že hlavní

role v přeměně energie je zde „Bernoulliho efekt“. Účelem těchto EF9 Energy Systems

Společnost je tvorba 50kW generátor pro rodinné domy a také kompaktní generátor energie (drive) pro 

transport. 

Závěry o bodu 3.11: Při analýze procesů přeměny energie, pro případy plynů 

a kapaliny, můžeme použít klasické vzorce a fyzikální pojmy, včetně vzorce Bernoulliho z 

výpočet celkového tlaku proudu.   
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4 Komparativní analýza, výhody a nevýhody metod4 Komparativní analýza, výhody a nevýhody metod

Podívejme se na výhody a nevýhody různých způsobů tvorby odstředivé vír 

měniče energie.  

Přednosti zařízení Shauberger je jednoduchost výroby. Z druhé strany, vertikální

axiální uspořádání rotoru nelze použít u některých vozidel. Důležitým rysem této technologie je,

pružné pracovní těleso (směs kapaliny a vzduchu), a také speciální vírových mikroturbín snížit 

hydraulické ztráty (patenty [12] a [13]). Důležitým aspektem této technologie je „pár efekt“, tedy axiální

pohonné síly a momentu síly je vytvořena v páru.  

Scherjau navržené zařízení bez kuželového rotoru, a proto se zde pořádá pohyb vody spolu 

Spirála konstantním poloměrem. Tento pohyb neposkytuje převod své kinetické energie na rotor. my

Můžete použít tento systém pro informace o konfiguraci jednotlivých částí odstředivého měniče energie. 

Jednoduchý experiment prokázal Hardy možné technické řešení transformace 

energie. Je stacionární zařízení proto musíme vyvinout tento design pro jiné aplikace, včetně

transport. Výhodou této metody je standardní vysokotlaké čerpadlo. Dále je třeba

Konstrukce turbíny a základní konfigurace dílů. Kritický pohled na tohoto zařízení je následující: čerpadlo

může vytvořit vysoký tlak, ale tento tlak musí být použita ke kompresi nějakou elastickou pracovní orgán, 

podle zde prezentovaného početí. Pokud ano, instalační čerpadlo-turbína-generátor může být self-running

elektrárna.  

Zvažovali jsme tady vzduch převodník. Může také poskytnout provozní režim s instalací. aplikace

Tato technologie může být praktičtější než kapalné použití energii odstředivé vír. výhoda

Tato technologie funguje tělo (vzduch). Má důležitou fyzikální vlastnosti pružnosti.  

Clem design je optimální schéma převodníku. Použije kapalina. Původní plány nejsou k dispozici

open úvaha, ale základní principy lze reprodukovat podle dostupných údajů. To umožní

Použití tohoto schématu a designu odstředivé vír měnič energie. To je zvláště důležité si uvědomit,

skutečnost: pracovní kapaliny v zařízení CLEM je olej, tj pružného pracovního tělesa. Přístroj vytvoří točivý moment

Rotor i tepelné energie. Olejové technologie umožňují pracovat s více vysokých tlaků a teplot

než vodních technologií. Také je olej žádný korozivní kapalina, která je důležitá pro kovové části

zařízení. 
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5 Stanovení cílů výzkumné práce 5 Stanovení cílů výzkumné práce 

Cílem tohoto výzkumu je vývoj inženýrského přístupu k myšlence vysoce účinný 

Transformace prostředí tepelné energie na elektrickou energii. To musí být spolehlivé, jednoduché a nízké náklady na

výrobní proces.  

V teoretické části této výzkumné práce, musíme vzít v úvahu způsob výpočtu hlavních parametrů 

procesu přeměny energie, včetně výpočtu ztrát využitelnou energii a způsoby 

minimalizace ztrát.  

Výpočet lze provést dynamickou metodou, uvážíme zrychlený pohyb tělesa v poli 

působení odstředivé síly pro případ otáčení kapaliny v rotoru. Za tímto účelem je nutné, aby

znázorňují podmínky tohoto zrychlený pohyb kapaliny, a pak se k výpočtu průměru běžné 

zrychlení pro případy několika různých úhlových rychlostí otáčení rotoru.  

Dále je nutné prokázat účinnost odstředivého vírů konvertoru energie a učinit 

přibližný výpočet hydraulických ztrát (ztráty tlaku na délce potrubí). Kromě toho je

nezbytné pro výpočet ztrát v záložní potrubí (návrat kapaliny do počátečního bodu).  

Je třeba vzít v úvahu vliv rozdílu atmosférického tlaku mezi oblasti otáčení 

rotoru a druhá část hydraulického systému. Toto zařízení může pracovat v hermetickém nebo non-hermetické případu.  

Chcete-li ověření dat, která je vypočtena dynamickým způsobem je třeba vypočítat hodnotu 

výkon jiným způsobem, například tím, že výpočet rozdílu tlaku v systému. 

Porovnání dvou výsledků nám umožní vidět hodnotu chyby výpočtů.  

6 Zdůvodnění výběru optimálního projektování

Vzhledem k tomu několik analogické návrhy uvedené v odstavci 3 této zprávy, je možné, aby se návrh o 

Optimální provedení zařízení pro testování teoretický koncept odstředivého vířivé převodník. Následující díly

musí být: kuželový rotor, spirálové kanály (trubky) pro pohyb pracovní kapaliny podél trajektorie 

rostoucím poloměrem, tangenciální výstup pracovní kapaliny a záložní potrubí pro návrat kapaliny v počáteční bod 

vnější trubka. Forma potrubí (kanály pohybu kapaliny) má pro optimální přenos kinetické

energie tekutiny na rotoru. Tato forma je variabilní krok a poloměr spirálové potrubí. V úvodní části rotoru,

krok spirály je maximální a poloměr je minimální. V blízkosti trysky, spirála krok je minimální a poloměr

je maximum. 

Předpokládá se používat vodu jako pracovní kapaliny, a je-li to nezbytné, aby se pokusili s olejem. V tomto ohledu, v režimu A

designu je účelné použít oilproof žláz. 
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Nejdůležitější je pružnost pracovního orgánu, zejména, vzduchu a kapalné směsi. Tento mix bude

poskytují akumulaci potenciální energie ve formě elastického stlačení směsi. Dále bude

možné transformovat tento potenciální energie na kinetickou energii pohybu kapaliny a točivý moment rotoru, 

pak rotor bude elektrický generátor hřídel otáčí. Tvorba vzduchu a kapalné směsi se [plánována

Oblast odstředivky. Zde jsou podmínky pro kavitaci kapaliny a tvorbu bublin. Také zde je

stlačení elastického směsi vodního plynu pod vlivem odstředivých sil. 

7 Popis principu činnosti měniče energie

Teorie mechanických odstředivých strojů, které mohou poskytnout režimu vlastní běh vyžaduje vážné 

Studie konceptu klidové hmotnosti a setrvačnosti hmoty těla. Obecně je možné říci, že

odstředivá síla a další setrvačné účinky éteru-dynamika jev. Je to podobné jako aerodynamiky

ve vzduchu prostředí: v případě, můžeme vytvořit gradientu tlaku v éteru nebo ve vzduchu, pak se získá zvedání nebo 

pohonné síly, a v některých případech obě složky síly. Ve zjednodušeném pohledu, odstředivá síla

vytváří zvýšení potenciální energie těla zdarma. Tato dodatečná energie může přesáhnout náklady

energie primárního zdroje, který je nutné zajistit otáčení pracovní kapaliny. Inženýři a designéři

musí „release“ pracovní kapaliny, aby se, že se pohybuje podél linie působení odstředivé síly. tímto

způsob, jak se kapalina dostane maximální zrychlení a efektivně využívat svou kinetickou energii. Tato technika

Projekt je velmi zajímavý komerční projekt také protože pro úroveň hromadné výroby odstředivých - 

vír převodníky energie může být jednoduché, spolehlivé a levné zdroje energie pro mnoho 

praktické aplikace (domů, průmyslových, dopravních).  

Skica designu je Obrázek 19. uvažujme princip fungování tohoto odstředivé vír 

převodník energie.  

Obrázek 19. Náčrt odstředivého vírové převodníku energie 
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Voda, nebo kterákoliv jiná pracovní kapalina přichází do odbočky (na pravé straně obr.19). Trubka je pevná

na přírubě vnějšího pouzdra. Je třeba poznamenat, že pracovní kapaliny má trochu odpočinout setrvačné hmoty. Tato hmota

poskytuje své setrvačné vlastnosti v klidu a v pohybu. Nemůžeme rozvíjet teorii bez objasnění

teorie hmoty a jeho fyzikální vlastnosti. Musíme pochopit principy fungování

odstředivé vír měnič energie, protože využívá setrvačné vlastnosti kapalného pracovního orgánu. Musíme

rozumět následující: éter je spojena s hmotou částic těla a je majetkem fyzické 

Systém zahrnuje tělo a éteru životnímu prostředí. Tento fyzický systém je otevřený systém a můžeme

uspořádat v oblasti přeměny energie v tomto systému. Budeme zejména na vědomí, že éter je považována v naší

koncept, že pružný prostředek, na této úrovni energie. Ruský profesor Dmitrij Mendělejev [1] vysvětlit

Vlastnosti hmoty v jednoduchých slov:“... éter může být definována jako ve stavu beztíže a pružné kapalina, plnicí Vlastnosti hmoty v jednoduchých slov:“... éter může být definována jako ve stavu beztíže a pružné kapalina, plnicí Vlastnosti hmoty v jednoduchých slov:“... éter může být definována jako ve stavu beztíže a pružné kapalina, plnicí 

prostor a související se všemi subjekty. Éter je rozpoznán jako fyzika důvodu světla, tepla, elektřiny a

tak dále. Je možné říci, že éter je podobný plyn ... Volání éter jako plyn, musíme vzít v úvahu tekutinu v

obecný smysl, protože elastický tekutina, která nemá spojení mezi jeho částic“.  

Pro pochopení fyziky uvažovaných procesů je důležité vidět roli pojetí Pro pochopení fyziky uvažovaných procesů je důležité vidět roli pojetí 

hmotnost částic hmoty, včetně éteru. Faraday [14] napsal: „Tato záležitost je uveden všude tam, hmotnost částic hmoty, včetně éteru. Faraday [14] napsal: „Tato záležitost je uveden všude tam, 

není meziprostor, který není obsazen s ním ... znamená, že záležitost bude kontinuální 

Všude a vzhledem k hmotnosti této věci bychom neměli předpokládat, některé rozdíly mezi jeho atomů 

a jakékoli meziprostoru. Síly kulaté center poskytují k těmto střediskům majetku atomů

hmota“.  

takže, setrvačné vlastnosti hmoty poskytuje éteru, který je spojen s částicemi a je takže, setrvačné vlastnosti hmoty poskytuje éteru, který je spojen s částicemi a je takže, setrvačné vlastnosti hmoty poskytuje éteru, který je spojen s částicemi a je 

umístěn mezi atomy. Z tohoto důvodu, zrychlený pohyb a odstředivé síly jsou účinky elastické

interakce tělesa s okolní elastickou éteru složky životního prostředí. Z tohoto hlediska,

přídavná energie a přebytek moment (kinetický moment) lze získat v technicky uzavřené fyzickém 

Systém. V tomto případě může být způsobena pouze přeměnou energie prostředí, tedy elastická

deformace prostředí a termodynamické změny v něm. Můžeme pozorovat deformaci deformace prostředí a termodynamické změny v něm. Můžeme pozorovat deformaci 

éter, jako absorpce a emise tepla. 

Hlubší úvaha o tomto procesu otázky, například analýzu fyzického mechanismu 

elastické interakce těles je z rámů této vědecké práce. Pojďme se na vědomí, v krátkém té podstaty

jevy pružnosti je elektromagnetické interakce atomů, lze navrhnout a vyzkoušet některé mechanické 

zařízení, ale musíme mít na paměti o éteru a elektromagnetické povahy jakékoli záležitosti.  

Uvažujme částí konstrukce odstředivé vír konvertoru. Takzvaná „odstředivky“ umožňují otáčení

kapaliny v případě, rotor se otáčí. Později budeme počítat hodnotu příkonu být vynaložena pro počáteční zrychlení

pracovní hmoty (změnit jeho oběžnou rychlost). 
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Na začátku cyklu, pracovní kapaliny přichází ve větvi potrubí pod tlakem z čerpadla, a poté 

prochází prostor odstředivky s rotací. Vytváří podmínky kavitace procesu a poskytuje provzdušnění

pracovní kapaliny a jeho elastické vlastnosti. Dále se pracovní kapalina se pohybuje směrem k trysce uvnitř

několik trubek (tam jsou upevněny na povrchu rotoru). V tomto provedení se plánuje použít osmi stejných

trubky umístěny symetricky. Obrázek 19 znázorňuje pouze dvě trubky, z celkového počtu osmi trubek.  

Na začátku práce je rotor je nehybný. Kapalina přichází do trubky odstředivky, poté jej

přechází do spirály zašroubovat trubek a to se pohybuje na široké části kuželového rotoru, pak nechat trubek skrze 

trysky. Rychlost pohybu kapaliny, v počáteční fázi je v závislosti na tlaku čerpadla, toto čerpadlo

Je třeba začít. Zvýšení rychlosti otáčení je výsledkem reaktivní tryskového účinku (Segner je efekt).  

Dále, otáčení vede k urychlení orbitálního pohybu kapaliny v centrifuze, a také ke zrychlení 

lineárního pohybu tekutiny v potrubí. Trubky jsou provedeny v podobě šroubu spirály variabilní kroku a

variabilní poloměr. Na začátku (na minimálním poloměru otáčení kapaliny) spirála má velký krok, to znamená, že

Osy trubek jsou umístěny v malém úhlu k ose otáčení rotoru, je téměř axiální poloha trubek. 

Tato část rotoru vytváří na tekutý stav akumulace Další potenciální energii 

(Lisování), bez možnosti jeho převedení na kinetickou energii. Při postupu pohybu kapaliny do

trysky, úhel spirály se zvyšuje a tato změna polohy znamená možnost zrychleného pohybu 

kapaliny v oblasti odstředivých sil. Zde je snížení statického tlaku a expanzního prostoru (zvýšení

objem) vzduchových bublin ve vodě směs plynů, která je proces přeměny potenciální energie. Jako rychlost

kapaliny se zvyšuje, dynamický tlak také se zvyšuje a statický tlak v potrubí klesá. 

Podívejme se na vědomí, že zrychlení kapaliny v procesu pohybu v potrubí na trysky vytváří podtlak 

(Dekomprese) má v oblasti odstředivky a přívodní potrubní větve. Čerpadlo může být vypnut, pokud rychlost

otáčení rotoru dosáhne kritického počtu otáček, které je třeba překonat hydraulické ztráty a 

síla počátečního zrychlení příchozí kapaliny. Teoreticky bude počítána v bodě 8

Zpráva, ztráty na tření, je asi 10% z celkové kinetické energie toku kapaliny. Takže, toto zařízení může být

self-běh.  

Dále, rotace rotoru bude možné v samočinném režimu autonomní. Zvýšení rychlosti

Otáčení rotoru závisí na několika aspektech přeměny kinetické energie proudu kapaliny do 

točivý moment rotoru. To se považuje za v následujících bodu zprávy (výpočty a výsledky).

Některé poznámky: V případě, vlevo na obrázku 19, které můžete vidět poklop poskytovat servisní přístup k prvkům 

rotoru. Je možné regulovat úhel a polohy reflektorů třetího turbíny. Pro utěsnění v případě

poklop musí být použit s gumovým pokládání na všech obvodu poklopu. Hřídel pro připojení elektrického generátoru

je v levé části rotoru. Elektrické zatížení musí být zapnuto po rotoru dosáhne nominální
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Rychlost otáčení. Elektrický generátor je standardní a její nominální je 3000 otáček za minutu. teoreticky vypočtena

výkon 10 kW na jmenovité rychlosti otáčení. Zobrazí se Obecné schéma oběhu kapaliny

později, Obrázek 26. K dispozici je také klikové skříně pro sběr kapaliny po výstupu z trysky. V samočinném režimu

(Nominální rychlost otáčení) kapaliny se pohybuje od klikové skříně pod vlivem tlakového rozdílu 

(Bez čerpadla).  

8 Způsob výpočtu hlavních parametrů měniče energie 8 Způsob výpočtu hlavních parametrů měniče energie 

8.1 Podmínky zrychleného pohybu pracovní kapaliny 

Tam je hlavní podmínkou zrychleného pohybu pracovní orgán v tomto návrhu: pracovní kapaliny 

musí mít elastické vlastnosti. Nestlačitelná kapalina nelze urychlit jako kontinuální proud a v důsledku

tok nestlačitelnost této kapaliny bude mít mezery a silné turbulence.  

Důvodem pohybu tekutiny v potrubí rotoru je gradient tlaku. Pohyb je zaměřen

na menší statický tlak (maximální dynamický tlak), který je vytvořen v celé části kužele rotoru. 

Proto, vzhledem k formě rotoru a jeho prvků, v tomto zařízení můžeme vytvořit reaktivní tryskový efekt (výstup 

kapalina z trysky), jakož i podmínky pro přeměnu kinetické energie proudu na otáčivý pohyb 

rotoru. Pro zajištění tohoto stavu, trubky jsou vyráběny ve formě šroubu spirály.

Popis principů fungování byla provedena v bodě 7 zprávy, ale nyní považujeme detailní 

přeměna energie v designu.  

Hydrostatický tlak v kapalině je analogový potenciální energie, a to může být přeměněna na kinetickou 

energie. Příkladem tomto případě padá tělo. To se pohybuje s tíhovým zrychlením „g“. podobnými

Tak můžeme považovat potenciální energie rotující kapaliny, která nemůže zvyšovat svůj poloměr otáčení (pro 

Příklad tento poloměr je omezen případě rotoru). V našem návrhu rotoru, je součástí rotoru se spirálou

potrubí pro sběr kapaliny v určitém objemu. Tento objem je plocha centrifugy. Zde je uložen potenciální energii

pracovní kapaliny. 

Pojďme na vědomí následující: V této části zařízení, kvůli otáčení, existují podmínky pro zvyšování potenciálu 

Energie pracovní směsi voda-plyn. V této části, vliv odstředivého tlaku vytváří pružný

komprese pracovního tělesa. Tento proces (počáteční otáčení vstupního kapaliny do odstředivky) nároky

Některé výdaje energie (příkon) překonat setrvačnost tělesa (tekutiny) a urychlit ji. poměr

Náklady na energie (příkonu) a výstupním výkonem umožňuje vypočítat účinnost konvertoru.  

Při postupu rotace kapaliny, je posun v radiálním směru, pokud poloměr otáčení se zvyšuje. toto

posun je v gradientu odstředivé síly. Tento pohyb kapaliny v potrubí je urychlena, tedy je zde
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zvýšení kinetické energie kapaliny. Tedy, celková energie z jednotky objemu pracovní kapaliny do výstupu (bod

na výstupu z trysky) mohou být mnohem větší, než celková energie stejné jednotku objemu pracovní kapaliny v 

bod vstupu do rotoru. Tato dodatečná energie je k dispozici zdarma v důsledku odstředivé síly.

Pojďme se na vědomí, znovu: přídavná energie v tomto fyzickém systému lze vysvětlit s ohledem na otevřený systém. 

Setrvačnost, v tomto případě, je považován za vlastnictví médií životního prostředí (éter), ale to není majetkem 

pracovní orgán. Rotace setrvačné hmoty těla demonstruje odstředivý efekt. Tento efekt je způsoben

gradient tlaku pružného média (éter). Potenciální energie, v tomto případě mohou být transformovány do

kinetická energie ve fázi relaxace (dekomprese) pracovní pružné těleso. Tak, v elastické

Prostředí (éter), tam je nějaký termodynamický děj. Hodnota tohoto procesu je ekvivalentní výstup

energie a tento proces v éteru projevovat změny teploty vzduchu prostředí. 

Další užitečné účinkem je možnost přijímání kroutícího momentu a axiální hnací síly. Pojďme nakreslit mechanické

analogie: Některé masivní zatížení stlačit svisle instalované na jaře. Letos na jaře se instaluje na některé  

podporu. Tam je práce působit proti elastických sil stlačené pružiny a tato práce se provádí

hmotnost (hmotnost nákladu). Můžeme přeměnit potenciální energii z letošního jara na kinetickou energii v případě, že budeme

li tuto pružinu v horizontálním směru. Dekomprese jara bude odstrčit zátěž, a pružinou

obdrží opačný směr dynamiku pohybu. Stejný postup můžeme pozorovat v přístroji:

odstředivé síly a elastické síly jsou vysokozdvižné v prostoru odstředivky. V procesu pohybu

kapalina, se pohybuje na dalších fyzikálních podmínek, které jsou určeny geometrií pouzdra (poloměru a 

úhel spirály). jsou nezbytné tyto podmínky pro transformaci potenciální energii stlačeného

pružný pracovní kapaliny na její kinetickou energii, a, současně, to geometrie vytvořit v případě účinku 

osové pohonného síly. V tomto fyzickém systému můžeme pozorovat příklad reaktivního efektu: točivý moment

Rotor je odpovídající axiální hnací síly.  

8.2 Výpočet zrychlení a síly 

Uvažujme zrychlený pohyb pracovní kapaliny v potrubí rotoru. Podobný případ je proces padání

těleso (hmotnost „m“), z nějaké výšky „h“ v oblasti gravitace. Pro náš případ, namísto urychlení

gravitace „g“ používáme odstředivé zrychlení „a“ ve vzorcích. Výška „h“, v tomto případě, se rovná rozdílu

v poloměru rotoru kužele (jeden bod je přívod kapaliny v potrubí a druhý bod je středem trysky). 

Kinetická energie se zvyšuje podle mocnině funkce rychlosti. Statický tlak bude také klesající

podle čtverci funkce rychlosti. Tato závislost tlaku kapaliny na rychlosti jeho toku je

popsal Bernoulliho zákon. Vnější atmosférický tlak není vysoká hodnota zde proto v naší

úvaha existují pouze statický a dynamický tlak.  
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Pojďme udělat nějaké poznámky: v horizontálním uspořádáním osy rotoru, na malé rychlosti 

rotace, normální zrychlení kapaliny v potrubí, je srovnatelná s gravitačním zrychlením. Takže to bude

patrné, že každá otáčka rotoru mají dvě poloviční doba: poloviny cyklu otáčení „dolů“ kapalné vůle 

získat více zrychlení než v jiných polovině periody „up“. Je to výsledek sčítání nebo odčítání

Normální zrychlení otáčení a gravitačním zrychlením. V této situaci je non kompenzovaný

vertikální mechanický impuls v zařízení (vibrace). Tak, to je výhodné použít vertikální uspořádání

osa rotoru. Nicméně, pro jmenovité rychlosti otáčení uspořádání rotoru není záležitost, protože

Normální zrychlení bude vyšší než gravitační zrychlení.   

Řekněme výpočtu běžné zrychlení pro několik hodnot rychlosti otáčení podle vzorce (1): 

A = V 2 / R A = V 2 / R A = V 2 / R (1) 

kde - zrychlení, V - lineární rychlost pohybu, R - poloměr trajektorie. 

Lineární rychlost pohybu V podél dráhy s poloměrem R lze vypočítat vzorcem (2): 

V = • R V = • R V = • R (2) 

kde •••• úhlová rychlost otáčení (rad / s), vzorce (3) kde •••• úhlová rychlost otáčení (rad / s), vzorce (3) kde •••• úhlová rychlost otáčení (rad / s), vzorce (3) 

• •= • n / 30 ••= • n / 30 ••= • n / 30 ••= • n / 30 •• • • • • • •3) 

kde n ••• Rychlost rotace (otáček za minutu). kde n ••• Rychlost rotace (otáček za minutu). kde n ••• Rychlost rotace (otáček za minutu). 

Pracovní kapalina se pohybuje v potrubí. Jeho zrychlení je variabilní a je závislá na poloměru otáčení.

Poloměr se mění v průběhu kapaliny se blíží trysku. Využijme údajů o úhlové rychlosti otáčení

po dobu pěti provozních režimů, a najdeme normální akceleraci v místě startu, v okruhu do odstředivky, 

(R = 5 10- 2 m), pak se zde normální zrychlení kapaliny v centrálním bodě trysky. Tento bod je(R = 5 10- 2 m), pak se zde normální zrychlení kapaliny v centrálním bodě trysky. Tento bod je(R = 5 10- 2 m), pak se zde normální zrychlení kapaliny v centrálním bodě trysky. Tento bod je

otáčení o poloměru R = 1,4.10- 1 ( m). Pak jsme se najít jejich průměrné hodnoty pro každý režim. výsledkyotáčení o poloměru R = 1,4.10- 1 ( m). Pak jsme se najít jejich průměrné hodnoty pro každý režim. výsledkyotáčení o poloměru R = 1,4.10- 1 ( m). Pak jsme se najít jejich průměrné hodnoty pro každý režim. výsledky

výpočty jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1. Výpočet průměrné běžné akcelerace pro různé rychlosti otáčení.  

Rychlost otáčení n (otáček za minutu) •Rychlost otáčení n (otáček za minutu) • 100 500 1000 1500 3000 

úhlová rychlost  •• ( Rad / s) úhlová rychlost  •• ( Rad / s) úhlová rychlost  •• ( Rad / s) úhlová rychlost  •• ( Rad / s) 10.46 52,33 157 104,67 314 

Lineární rychlost V (m / s), R = 5.10- 2 ( m) •Lineární rychlost V (m / s), R = 5.10- 2 ( m) •Lineární rychlost V (m / s), R = 5.10- 2 ( m) •Lineární rychlost V (m / s), R = 5.10- 2 ( m) • 0,52 2,61 5.23 7,85 15.7 

Zrychlení a (m / s 2) R = 5.10- 2 ( m)  Zrychlení a (m / s 2) R = 5.10- 2 ( m)  Zrychlení a (m / s 2) R = 5.10- 2 ( m)  Zrychlení a (m / s 2) R = 5.10- 2 ( m)  Zrychlení a (m / s 2) R = 5.10- 2 ( m)  5.4 136,2 547 1232 4930 
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Lineární rychlost V (m / s), R = 1,4.10- 1 ( m) •Lineární rychlost V (m / s), R = 1,4.10- 1 ( m) •Lineární rychlost V (m / s), R = 1,4.10- 1 ( m) •Lineární rychlost V (m / s), R = 1,4.10- 1 ( m) • 1,46 7,32 14,65 21.98 43,96 

Zrychlení a (m / s 2) tryska R = 1,4.10- 1 ( m) Zrychlení a (m / s 2) tryska R = 1,4.10- 1 ( m) Zrychlení a (m / s 2) tryska R = 1,4.10- 1 ( m) Zrychlení a (m / s 2) tryska R = 1,4.10- 1 ( m) Zrychlení a (m / s 2) tryska R = 1,4.10- 1 ( m) 15.2 382,7 1533 3451 13804 

Průměrná zrychlení a (m / s 2)Průměrná zrychlení a (m / s 2) 10 260 1040 2341 9367 

Práce odstředivé síly k vytvoření zrychleného pohybu těla je závislá na hodnotě zrychlení. Pojďme

vypočítat hodnotu práce za časovou jednotku pro výpočet výkonu.  

V jednoduchém případě je pohyb kapaliny v potrubí se spouští od centrálního bodu osy směrem k trysce, v radiálním 

Směr plochých Segner rotor, Obrázek 20 

Obrázek 20. Schéma pohybu kapaliny v plochém Segner rotor. 

Výpočty jsou v tomto případě podobně jako například vertikální padajícího tělesa v gravitačním poli. V kužele rotoru

šroub spirálovité trubky je také axiální posun kapaliny v důsledku působení odstředivé síly. Proto je

nezbytné namísto vertikálního padající tělo zvážit analogii s zrychleném pohybu tělesa na nakloněné 

rovinnou plochou. Tato fyzikální úkol je klasická a jeho řešení je známé, schéma je zobrazeno na obrázku 21.  

Obrázek 21. Zrychlený pohyb padající těleso na nakloněné rovině povrchu. 

Pojďme najít konečné rychlosti pohybu kapaliny v potrubí v místě trysky. Můžeme použít vzorec (4)

• V = (2a X sin •) 0,5V = (2a X sin •) 0,5V = (2a X sin •) 0,5 (4) 
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kde V •• Rychlost kapaliny v místě výstupu, a - průměr zrychlení, X - délka zrychleného pohybu kde V •• Rychlost kapaliny v místě výstupu, a - průměr zrychlení, X - délka zrychleného pohybu kde V •• Rychlost kapaliny v místě výstupu, a - průměr zrychlení, X - délka zrychleného pohybu 

trajektorie, ••• úhel sklonu otočení spirály s osou spirály. trajektorie, ••• úhel sklonu otočení spirály s osou spirály. trajektorie, ••• úhel sklonu otočení spirály s osou spirály. 

V současné zařízení, X je asi 3.10- 1 ( m), úhel •• je asi 30 stupňů v široké straně rotoru kužele. V současné zařízení, X je asi 3.10- 1 ( m), úhel •• je asi 30 stupňů v široké straně rotoru kužele. V současné zařízení, X je asi 3.10- 1 ( m), úhel •• je asi 30 stupňů v široké straně rotoru kužele. V současné zařízení, X je asi 3.10- 1 ( m), úhel •• je asi 30 stupňů v široké straně rotoru kužele. V současné zařízení, X je asi 3.10- 1 ( m), úhel •• je asi 30 stupňů v široké straně rotoru kužele. 

Průměrná zrychlení na rychlost otáčení, n = 3000 (otáček za minutu), se podle tabulky 1 se rovná = 9367 

(M / s 2). Výsledek: hodnota rychlosti kapaliny v oblasti trysky je o V = 53 (m / s).  (M / s 2). Výsledek: hodnota rychlosti kapaliny v oblasti trysky je o V = 53 (m / s).  (M / s 2). Výsledek: hodnota rychlosti kapaliny v oblasti trysky je o V = 53 (m / s).  

Pojďme poznámka: projektování vyžaduje optimalizaci parametrů X a sin • ve vzorci (4). hodnota XPojďme poznámka: projektování vyžaduje optimalizaci parametrů X a sin • ve vzorci (4). hodnota XPojďme poznámka: projektování vyžaduje optimalizaci parametrů X a sin • ve vzorci (4). hodnota X

závisí na počtu spirálových závitů. úhel •• záviset na formě rotoru (sklon spirály se obrátí k ose závisí na počtu spirálových závitů. úhel •• záviset na formě rotoru (sklon spirály se obrátí k ose závisí na počtu spirálových závitů. úhel •• záviset na formě rotoru (sklon spirály se obrátí k ose 

rotace). 

Dále je moc práce za jednotku času. Výpočet síly vyžadují nastavit hodnotu úkor

kapaliny za sekundu. Výpočet nákladů kapaliny je možné tímto způsobem: Pojďme najít prostor

Úsek potrubí (průměr je 10- 2 m), vzorec (5)  Úsek potrubí (průměr je 10- 2 m), vzorec (5)  Úsek potrubí (průměr je 10- 2 m), vzorec (5)  

S = • D 2 / 4 S = • D 2 / 4 S = • D 2 / 4 S = • D 2 / 4 S = • D 2 / 4 (5) 

Výsledek je S = 7,85.10- 5 ( m 2). Pro rychlosti V = 53 (m / s), je proudění kapaliny v této sekci. PojďmeVýsledek je S = 7,85.10- 5 ( m 2). Pro rychlosti V = 53 (m / s), je proudění kapaliny v této sekci. PojďmeVýsledek je S = 7,85.10- 5 ( m 2). Pro rychlosti V = 53 (m / s), je proudění kapaliny v této sekci. PojďmeVýsledek je S = 7,85.10- 5 ( m 2). Pro rychlosti V = 53 (m / s), je proudění kapaliny v této sekci. PojďmeVýsledek je S = 7,85.10- 5 ( m 2). Pro rychlosti V = 53 (m / s), je proudění kapaliny v této sekci. Pojďme

název této úkor kapalném dusíku a spočítat podle vzorce (6) 

N 1 = VS N 1 = VS N 1 = VS (6) 

Pro rychlost otáčení n = 3000 (otáček za minutu) v jedné trubce můžeme odhadnout náklady na kapalném dusíku 1 = 4.10- 3 ( m 3 / s). Pro rychlost otáčení n = 3000 (otáček za minutu) v jedné trubce můžeme odhadnout náklady na kapalném dusíku 1 = 4.10- 3 ( m 3 / s). Pro rychlost otáčení n = 3000 (otáček za minutu) v jedné trubce můžeme odhadnout náklady na kapalném dusíku 1 = 4.10- 3 ( m 3 / s). Pro rychlost otáčení n = 3000 (otáček za minutu) v jedné trubce můžeme odhadnout náklady na kapalném dusíku 1 = 4.10- 3 ( m 3 / s). Pro rychlost otáčení n = 3000 (otáček za minutu) v jedné trubce můžeme odhadnout náklady na kapalném dusíku 1 = 4.10- 3 ( m 3 / s). Pro rychlost otáčení n = 3000 (otáček za minutu) v jedné trubce můžeme odhadnout náklady na kapalném dusíku 1 = 4.10- 3 ( m 3 / s). Pro rychlost otáčení n = 3000 (otáček za minutu) v jedné trubce můžeme odhadnout náklady na kapalném dusíku 1 = 4.10- 3 ( m 3 / s). 

Toto množství vody N 2 lze vypočítat podle vzorce (7) Toto množství vody N 2 lze vypočítat podle vzorce (7) Toto množství vody N 2 lze vypočítat podle vzorce (7) 

N 2 = N 1 •••N 2 = N 1 •••N 2 = N 1 •••N 2 = N 1 •••N 2 = N 1 ••• • • • • • • (7) 

kde •••• hustota tekutiny (kg / m 3).kde •••• hustota tekutiny (kg / m 3).kde •••• hustota tekutiny (kg / m 3).kde •••• hustota tekutiny (kg / m 3).

V tomto případě, N 2 = 4 (kg / s). Pro jiný typ kapaliny, je třeba vzít v úvahu další hustoty. Předpokládali jsme,V tomto případě, N 2 = 4 (kg / s). Pro jiný typ kapaliny, je třeba vzít v úvahu další hustoty. Předpokládali jsme,V tomto případě, N 2 = 4 (kg / s). Pro jiný typ kapaliny, je třeba vzít v úvahu další hustoty. Předpokládali jsme,

tady, že kavitace se bude mírně snižovat hustotu a nebereme tento pokles v úvahu.  

Náklady kapaliny pro všech osm potrubí a trysek, se rovná 32 (kg / s), pro rychlost otáčení 3000 otáček za minutu ().  

Kinetická energie pohybujícího se tělesa lze vypočítat podle vzorce (8): 

E = 0,5 (mV 2)E = 0,5 (mV 2) (8) 
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V našem případě vidíme tok hmoty, tedy známe náklady na kapalném dusíku 2 „Mass m za sekundu“ a můžeme V našem případě vidíme tok hmoty, tedy známe náklady na kapalném dusíku 2 „Mass m za sekundu“ a můžeme V našem případě vidíme tok hmoty, tedy známe náklady na kapalném dusíku 2 „Mass m za sekundu“ a můžeme 

vypočítat sílu. Použijme vzorce (8), ale jako náhrada „m“ s N 2 pro výpočet energie podle vzorce (9): vypočítat sílu. Použijme vzorce (8), ale jako náhrada „m“ s N 2 pro výpočet energie podle vzorce (9): vypočítat sílu. Použijme vzorce (8), ale jako náhrada „m“ s N 2 pro výpočet energie podle vzorce (9): 

P = 0,5 N 2 V 2P = 0,5 N 2 V 2P = 0,5 N 2 V 2P = 0,5 N 2 V 2 (9) 

kde N 2 - náklady kapaliny (kg / s), V • - rychlost (m / s). kde N 2 - náklady kapaliny (kg / s), V • - rychlost (m / s). kde N 2 - náklady kapaliny (kg / s), V • - rychlost (m / s). kde N 2 - náklady kapaliny (kg / s), V • - rychlost (m / s). kde N 2 - náklady kapaliny (kg / s), V • - rychlost (m / s). 

Výkon P = 11 (kW), pokud je rychlost otáčení N = 3000 (otáček za minutu), N = 32 (kg / s), V = 53 (m / s). 

Vysvětlení výpočtů: Rychlost pohybu kapaliny v potrubí, pro účely tohoto výpočtu, může 

se průměrná hodnota. Tato rychlost je variabilní při pohybu: po výstupu z odstředivky, rychlost se zvyšuje

až do okamžiku trysky. Počáteční rychlost proudu v místě vstupu do odstředivky je variabilní. Je to závislé na

Rychlost otáčení rotoru. Pro účely výpočtu můžeme přijmout to být rovna nule, tj budeme

výpočet nejmenšího možného výkonu. Skutečná síla může být vysoká, protože tekutina přichází na odstředivce s některými

nenulová rychlost. Správně navržený zpětném potrubí vidíme značný axiální složka rychlosti

Příchozí kapalina, která přinese významný přírůstek ve vytváření točivého momentu. 

Tak, s ohledem na nulovou rychlost příchozí kapaliny, průměrná rychlost hodnota (polovina maxima) rovným 

V průměrný • = 26,5 (m / s). Náklady kapaliny je N = 32 (kg / s), takže podle vzorce (9) lze vypočítat výkon P =V průměrný • = 26,5 (m / s). Náklady kapaliny je N = 32 (kg / s), takže podle vzorce (9) lze vypočítat výkon P =V průměrný • = 26,5 (m / s). Náklady kapaliny je N = 32 (kg / s), takže podle vzorce (9) lze vypočítat výkon P =V průměrný • = 26,5 (m / s). Náklady kapaliny je N = 32 (kg / s), takže podle vzorce (9) lze vypočítat výkon P =

11 (kW). Tato síla toku kapaliny byl poskytnut proces otáčení v odstředivce. můžeme

přeměnit tuto energii kinetické od bodu výstupu z trysky. Část této energie může být

transformován v elektro-energie, s ohledem na ztráty způsobené třením, hydrodynamické ztráty a účinnost reaktivní 

tryskové turbíny, účinnost třetí turbíny (odrazové listy) a účinnosti elektro-generátoru. Nechceme

zvážit tu sílu čerpadla, tedy kinetickou energii ke spuštění otáčení ve fázi před samočinném režimu. toto

Výpočet byl proveden pro vlastní chod více, a čerpadlo zde se vypne. V tomto režimu je kapalina

cirkuluje v důsledku spádu tlaku mezi vstupem a výstupem. 

Pojďme spočítat sílu, pokud je rychlost otáčení 1500 (otáček za minutu). V tomto případě, průtoku kapaliny je dvakrát

méně a rovná se N 2 = 16 (kg / s). Průměrná rychlost je = 2341 (m / s 2). Podle formala (4), můžeme méně a rovná se N 2 = 16 (kg / s). Průměrná rychlost je = 2341 (m / s 2). Podle formala (4), můžeme méně a rovná se N 2 = 16 (kg / s). Průměrná rychlost je = 2341 (m / s 2). Podle formala (4), můžeme méně a rovná se N 2 = 16 (kg / s). Průměrná rychlost je = 2341 (m / s 2). Podle formala (4), můžeme méně a rovná se N 2 = 16 (kg / s). Průměrná rychlost je = 2341 (m / s 2). Podle formala (4), můžeme 

vypočítat rychlost na konci trajektorie zrychlený pohyb V • = 26,5 (m / s), která je dvakrát menší než vypočítat rychlost na konci trajektorie zrychlený pohyb V • = 26,5 (m / s), která je dvakrát menší než vypočítat rychlost na konci trajektorie zrychlený pohyb V • = 26,5 (m / s), která je dvakrát menší než 

pro rychlost otáčení se rovná 3000 (otáček za minutu). Takže rychlost úniku kapaliny je lineární funkcí rychlosti

rotace. V případě, že rychlost otáčení n = 1500 (otáček za minutu), můžeme vypočítat průměrnou rychlost pohybu

tekutina v potrubí. Je V srov • = 13,25 (m / s). Podle vzorce (9) lze vypočítat sílu prouděnítekutina v potrubí. Je V srov • = 13,25 (m / s). Podle vzorce (9) lze vypočítat sílu prouděnítekutina v potrubí. Je V srov • = 13,25 (m / s). Podle vzorce (9) lze vypočítat sílu prouděnítekutina v potrubí. Je V srov • = 13,25 (m / s). Podle vzorce (9) lze vypočítat sílu proudění

kapalina P = 1,4 (kW). 

Závěr: Zvýšení rychlosti otáčení ve dvou časech, od n = 1500 (otáček za minutu) až do n = 3000 (otáček za minutu) 

vedlo ke zvýšení výkonu v 8 krát z 1,4 (kW) až do 11 (kW). Tento faktor je výsledkem dvou faktorů
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vzorec (9): náklady kapaliny v lineárně zvyšuje na dvojnásobek a střední zrychlení se zvyšuje o 

druhou mocninou vzdálenosti, tedy v 4krát.  

Takže síla závisí na rychlosti otáčení v kubické funkce. Zvýšení rychlosti otáčení 3 krát

povede ke zvýšení výkonu na 27 krát, a tak dále. Například, pojďme vypočítat výkon pro vysokou rychlost

rotace. Pro rychlost n = 4500 (otáček za minutu) je faktor 3 v porovnání s n = 1500 (otáček za minutu), takže síla bude

zvýšil 27 krát na přibližně 37,8 (kW). Pokud se zvýší rychlost otáčení 4 krát od n =

1500 (otáček za minutu) až do n = 6000 (otáček za minutu), potom síla bude nárůst 64 krát, od 1,4 (kW) až do 90 (kW). 

Obrázek 22 ukazuje, jak výkon (kW) je funkcí rychlosti otáčení (otáček za minutu). 

Obrázek 22. Funkce síla rychlosti otáčení. 

Pojďme na vědomí i další faktory: spotřeba pracovní kapaliny je v závislosti na průměru potrubí 

(Sekce), průměr odstředivky a průměru rotoru v jeho široké části kužele. Jakákoliv změna rozměrů

o velikosti rotoru povede ke změně úhlu sklonu spirály. Bude se měnit parametry jako první

(Šroub) turbíny. 

Závěr: úroveň výkonu o 10 kW () lze teoreticky získat na zde navrženého řešení.  

Skutečné výsledky se mohou lišit od teoretických výpočtů moci. Zvýšení rychlosti pohybu

kapaliny v potrubí rotoru je spojena s velkými ztrátami třením a hydrodynamických ztrát. Nicméně, tito

problémy lze vyřešit pomocí skutečných technických metod. Vytvoření kompaktní odstředivých měničů

energie pro dopravu, energetiku a různá zařízení se zdá být možné v rozmezí od 10 

(KW) do 10 (MW). Je to skutečný Engineering Task.  
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8.3 Účinnost provozu odstředivého vírové měniče energie 

Podívejme se na efektivitu. Je to důležitá otázka teorie odstředivé vír konvertoru. my

Všimněte si existenci tří reaktivních proudových turbín v tomto návrhu. Tyto tři turbíny mají jiný princip

z provozu, jiný účinnost a způsoby zvýšení efektivity.  

8.3.1. první turbína  

První turbína se skládá z trubek umístěných na rotoru. Kapalina se pohybuje uvnitř trubek. 

trubky jsou ohnuty ve tvaru šroubu spirály. Vytváří podmínky pro předávání kinetické energie proudu

tekutina k rotoru. Axiální složka rychlosti pohybu pracovní kapaliny poskytují dynamický tlak  

proud na vnitřním povrchu potrubí, protože jsou umístěny v určitém úhlu, aby proud vektoru rychlosti. Ano,

tohle je vytvořen určitý moment (analogie je nějaký vrtule). Průměrná účinnost moderních šnekových turbín

dosáhne 75%, ale musíme brát nízkou účinnost vidět dolní mez výkonu. Z tohoto důvodu budeme nastavit efektivitu

přeměny kinetické energie proudu pracovní kapaliny na točivý moment rotoru na úrovni 50%, které 

odpovídají zákonu zachování hybnosti v této první turbíny.  

Výpočet tepelné ztráty třením v potrubí bude v bodě 2.8.4. této zprávy. Jde o to,

10% kinetické energie kapaliny v délce trubky.  

Tak, podle obecného vzorce (9), pro rychlost n = 3000 (otáček za minutu), síla toku kapaliny je P = 11 (kW), takže 

10% ztráty jsou přibližně 1,1 (kW). Je hodnota tepelných ztrát a část této energie se přemění v

zahřívání pracovní kapaliny.  

Vezmeme-li v úvahu ztráty tepla v našich úvah zůstává asi 9,9 (kW). Dá se předpokládat,  

50% této energie bude převedena na hřídeli rotoru, tedy v souladu se zákonem zachování 

hybnost P 1 = 4,9 (kW).  hybnost P 1 = 4,9 (kW).  hybnost P 1 = 4,9 (kW).  

8.3.1 druhá turbína 8.3.1 druhá turbína 

Druhá turbína pracuje v důsledku reaktivního tryskového efektu. To je podobné zásadě Segner jeho kola.

Kinetická energie kapalného proudu (odchozí toku od trysky) se přenáší na rotor, podle 

Newton Law. Proto síla na hřídeli je rovná polovině síle proudu kapaliny v místě výstupu z

tryska. Při výpočtech musíme použít relativní rychlosti pohybu mezi tryskou a kapaliny,

Například, pro n = 3000 (otáček za minutu), rychlost proudu kapaliny v místě výstupu z trysky je rovna V = 53 (m / s), 

a rychlost pohybu trysky je V = 44 (m / s). Takže relativní rychlost se rovná V relativní = 9 (m / s). a rychlost pohybu trysky je V = 44 (m / s). Takže relativní rychlost se rovná V relativní = 9 (m / s). a rychlost pohybu trysky je V = 44 (m / s). Takže relativní rychlost se rovná V relativní = 9 (m / s). 

Tudíž výstupní proud pracovní kapaliny poskytuje zrychlení rotoru a rotor se může otáčet s 
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zvýšení úhlové rychlosti, je-li zatížení není připojen k hřídeli. Rychlost otáčení se bude zvětšovat, dokud

třecí ztráty nebo teplota pracovní kapaliny dosáhne kritické hodnoty.  

Počítejme přídatnou energie poskytované druhým reaktivním tryskové turbíny. Tato síla může být

vypočítá podle vzorce (9), s ohledem na relativní rychlost kapalného proudu a rychlosti otáčení  

rotoru. Pro n = 3000 otáčkách za minutu, n = 32 (kg / s), V relativní = 9 (m / s), takže síla rovná P 2 = 1,3 (kW).  rotoru. Pro n = 3000 otáčkách za minutu, n = 32 (kg / s), V relativní = 9 (m / s), takže síla rovná P 2 = 1,3 (kW).  rotoru. Pro n = 3000 otáčkách za minutu, n = 32 (kg / s), V relativní = 9 (m / s), takže síla rovná P 2 = 1,3 (kW).  rotoru. Pro n = 3000 otáčkách za minutu, n = 32 (kg / s), V relativní = 9 (m / s), takže síla rovná P 2 = 1,3 (kW).  rotoru. Pro n = 3000 otáčkách za minutu, n = 32 (kg / s), V relativní = 9 (m / s), takže síla rovná P 2 = 1,3 (kW).  

8.3.2. třetí turbína

Dále jsou lopatky na rotoru k přeměně kinetické energie kapalného proudu na mechanickou 

Výkon na hřídeli. Budeme uvažovat svou práci a vypočítat předpokládanou účinnost.  

Třetí turbína je zde osm samostatných parabolické proudu pracovní kapaliny. reflektory jsou

instalovány pod úhlem asi ••• 30 stupňů, každý je umístěn v blízkosti jedné trysky. Tato turbína transferyinstalovány pod úhlem asi ••• 30 stupňů, každý je umístěn v blízkosti jedné trysky. Tato turbína transferyinstalovány pod úhlem asi ••• 30 stupňů, každý je umístěn v blízkosti jedné trysky. Tato turbína transfery

Rotor asi polovinu kinetické hybnosti volného proudu pracovní kapaliny, po tomto průtoku kapaliny výstupu z 

trysky. Přínos této turbíny do provozu přístroje je velmi významný. Vzhledem k tomu, reflektor

rotuje spolu s rotorem, se pohybuje směrem k volnému proudu Kapalina opouštějící trysky. jejich vector

rychlost jsou uvedeny na obrázku 23.  

Obrázek 23. Vektory sil v třetí turbíny. 

Podívejme se na vědomí, že důsledkem působení radiální odstředivé síly, je radiální složka vektoru proudu • 2Podívejme se na vědomí, že důsledkem působení radiální odstředivé síly, je radiální složka vektoru proudu • 2Podívejme se na vědomí, že důsledkem působení radiální odstředivé síly, je radiální složka vektoru proudu • 2

po výstupu tekutiny z trysky. Takže, vektor • 2 nekryje s tangenciálním vektorem • 1. optimální po výstupu tekutiny z trysky. Takže, vektor • 2 nekryje s tangenciálním vektorem • 1. optimální po výstupu tekutiny z trysky. Takže, vektor • 2 nekryje s tangenciálním vektorem • 1. optimální po výstupu tekutiny z trysky. Takže, vektor • 2 nekryje s tangenciálním vektorem • 1. optimální po výstupu tekutiny z trysky. Takže, vektor • 2 nekryje s tangenciálním vektorem • 1. optimální po výstupu tekutiny z trysky. Takže, vektor • 2 nekryje s tangenciálním vektorem • 1. optimální po výstupu tekutiny z trysky. Takže, vektor • 2 nekryje s tangenciálním vektorem • 1. optimální 

úhel  • je asi 30 stupňů. Tento úhel může být stanovena úpravou přelomu reflektoru ve vztahu kúhel  • je asi 30 stupňů. Tento úhel může být stanovena úpravou přelomu reflektoru ve vztahu kúhel  • je asi 30 stupňů. Tento úhel může být stanovena úpravou přelomu reflektoru ve vztahu k

osa proudu.  
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Výpočet síly třetího turbíny mohou být vyrobeny podle vzorce (9), ale je nutné použít 

relativní rychlost interagujících těles (volně pohyblivé kapaliny a pohybuje reflektor). Tato relativní rychlost je

Součet rychlostí proudu a rychlostí rotoru, ale s přihlédnutím k hříchu • mezi nimi.  Součet rychlostí proudu a rychlostí rotoru, ale s přihlédnutím k hříchu • mezi nimi.  Součet rychlostí proudu a rychlostí rotoru, ale s přihlédnutím k hříchu • mezi nimi.  

Takže můžeme vypočítat sílu vzorcem (10) 

P 3 = 0,5sin • NV 2P 3 = 0,5sin • NV 2P 3 = 0,5sin • NV 2P 3 = 0,5sin • NV 2P 3 = 0,5sin • NV 2P 3 = 0,5sin • NV 2 (10) 

kde N je spotřeba vody (kg / s), V je relativní rychlost (m / s), • je úhel mezi vektorem proudu a kde N je spotřeba vody (kg / s), V je relativní rychlost (m / s), • je úhel mezi vektorem proudu a kde N je spotřeba vody (kg / s), V je relativní rychlost (m / s), • je úhel mezi vektorem proudu a 

rovina reflektoru v místě jejich interakce.  

Podle výpočtu pro n = 3000 (otáček za minutu), N = 32 (kg / s), V = 53 (m / s), a ••• 30 stupňů,  Podle výpočtu pro n = 3000 (otáček za minutu), N = 32 (kg / s), V = 53 (m / s), a ••• 30 stupňů,  Podle výpočtu pro n = 3000 (otáček za minutu), N = 32 (kg / s), V = 53 (m / s), a ••• 30 stupňů,  

výkon třetího turbíny je P 3 = 22,4 (kW).  výkon třetího turbíny je P 3 = 22,4 (kW).  výkon třetího turbíny je P 3 = 22,4 (kW).  

8.3.3. Celkový příkon

Celkový výkon je součet výkonů všech tří turbín podle vzorce (11)  

P = P 1 + P 2 + P 3 P = P 1 + P 2 + P 3 P = P 1 + P 2 + P 3 P = P 1 + P 2 + P 3 P = P 1 + P 2 + P 3 P = P 1 + P 2 + P 3 P = P 1 + P 2 + P 3 P = P 1 + P 2 + P 3 (11) 

Pro n = 3000 (otáček za minutu), celkový výkon je P = 4,9 + 1,3 + 22,4 = 28,6 (kW). 

Uvažujme úsilí, aby kapalina rotující, tzn najdeme příkon, který je nutný pro 

překonávat setrvačné síly tekutiny, které přítok do rotoru. Můžeme použít zákon zachování energie: na

aby tekutina otáčet s nějakou rychlostí, je třeba vynaložit sílu, která odpovídají vytvořené kinetické 

energie kapaliny.  

V úvodní části rotoru, pro tyto účely je odstředivka. Poloměr R je 5.10- 2 ( m). kinetická energieV úvodní části rotoru, pro tyto účely je odstředivka. Poloměr R je 5.10- 2 ( m). kinetická energieV úvodní části rotoru, pro tyto účely je odstředivka. Poloměr R je 5.10- 2 ( m). kinetická energie

kapaliny v centrifuze lze vypočítat podle vzorce (8). Je nutné vynaložit tuto částku

energie E vstup aby kapalný otáčet. S vzorec (9), s přihlédnutím k hodnotě rychlosti pohybuenergie E vstup aby kapalný otáčet. S vzorec (9), s přihlédnutím k hodnotě rychlosti pohybuenergie E vstup aby kapalný otáčet. S vzorec (9), s přihlédnutím k hodnotě rychlosti pohybu

rotující kapaliny v odstředivce, je možné najít vstupní výkon P v.rotující kapaliny v odstředivce, je možné najít vstupní výkon P v.

Pojďme najít hodnoty příkonu P v  podle vzorce (9), pro n = 3000 (otáček za minutu), N = 32 (kg / s) a lineární Pojďme najít hodnoty příkonu P v  podle vzorce (9), pro n = 3000 (otáček za minutu), N = 32 (kg / s) a lineární Pojďme najít hodnoty příkonu P v  podle vzorce (9), pro n = 3000 (otáček za minutu), N = 32 (kg / s) a lineární 

rychlost kapaliny v odstředivce o poloměru R = 5.10- 2 ( m) V = 15,7 (m / s).  rychlost kapaliny v odstředivce o poloměru R = 5.10- 2 ( m) V = 15,7 (m / s).  rychlost kapaliny v odstředivce o poloměru R = 5.10- 2 ( m) V = 15,7 (m / s).  

Výpočty ukazují následující: počáteční zrychlení pracovní kapaliny v odstředivce až do rychlosti 

V = 15,7 (m / s) vyžaduje výkon P v = 0.5 NV 2 = 4 (kW). V = 15,7 (m / s) vyžaduje výkon P v = 0.5 NV 2 = 4 (kW). V = 15,7 (m / s) vyžaduje výkon P v = 0.5 NV 2 = 4 (kW). V = 15,7 (m / s) vyžaduje výkon P v = 0.5 NV 2 = 4 (kW). V = 15,7 (m / s) vyžaduje výkon P v = 0.5 NV 2 = 4 (kW). 
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Celkový výkon podle vzorce (10) je p = 28,6 (kW) a při zohlednění ztrát P v = 4 (kW) o počáteční  Celkový výkon podle vzorce (10) je p = 28,6 (kW) a při zohlednění ztrát P v = 4 (kW) o počáteční  Celkový výkon podle vzorce (10) je p = 28,6 (kW) a při zohlednění ztrát P v = 4 (kW) o počáteční  

zrychlení příchozí kapaliny můžeme odhadnout výkon na hřídeli o P = 24,6 (kW). elektrický generátor

bude poskytovat transformaci této mechanické energie na elektrickou energii s účinností 85%.  

Závěr: Musíme vzít v úvahu celkový výkon ze tří turbín, ztráty třením a vstupem 

energie pro spuštění rotace kapaliny v odstředivce. Výsledkem je 20 (kW) elektrické energie při n = 3000 (otáček za minutu).

8.4 Výpočet hydraulických ztrát 

Výše výpočtu maximálního výkonu byla provedena bez ohledu na hydraulické ztráty, které 

závisí na materiálu potrubí a způsobu pohybu tekutiny v potrubí.  

Volba materiálu potrubí vyžaduje srovnávací analýzu Součinitel odporu C d. Pokud potrubí Volba materiálu potrubí vyžaduje srovnávací analýzu Součinitel odporu C d. Pokud potrubí Volba materiálu potrubí vyžaduje srovnávací analýzu Součinitel odporu C d. Pokud potrubí 

vyroben taženého (mosaz, olovo a měď) Tento koeficient se o C d = 2.10- 3. Pro vysoce kvalitní hladké vyroben taženého (mosaz, olovo a měď) Tento koeficient se o C d = 2.10- 3. Pro vysoce kvalitní hladké vyroben taženého (mosaz, olovo a měď) Tento koeficient se o C d = 2.10- 3. Pro vysoce kvalitní hladké vyroben taženého (mosaz, olovo a měď) Tento koeficient se o C d = 2.10- 3. Pro vysoce kvalitní hladké vyroben taženého (mosaz, olovo a měď) Tento koeficient se o C d = 2.10- 3. Pro vysoce kvalitní hladké 

ocelové trubky, je rovna C d = 2.10- 1. Pro litinové trubky, tento koeficient je přibližně rovna C d = 1.0.  ocelové trubky, je rovna C d = 2.10- 1. Pro litinové trubky, tento koeficient je přibližně rovna C d = 1.0.  ocelové trubky, je rovna C d = 2.10- 1. Pro litinové trubky, tento koeficient je přibližně rovna C d = 1.0.  ocelové trubky, je rovna C d = 2.10- 1. Pro litinové trubky, tento koeficient je přibližně rovna C d = 1.0.  ocelové trubky, je rovna C d = 2.10- 1. Pro litinové trubky, tento koeficient je přibližně rovna C d = 1.0.  ocelové trubky, je rovna C d = 2.10- 1. Pro litinové trubky, tento koeficient je přibližně rovna C d = 1.0.  ocelové trubky, je rovna C d = 2.10- 1. Pro litinové trubky, tento koeficient je přibližně rovna C d = 1.0.  

Závěr: to je dobrý nápad použít měď nebo mosaz tažené trubky. 

Potom, uvažujme krátce teorii proudů kapaliny najít způsoby snížení hydrodynamického 

ztráty pracovní kapaliny proud kinetickou energii.  

K dispozici jsou dva typy hydraulických ztrát energie: ztráty třením na délce potrubí a místních 

ztráty způsobené prvky potrubí. V tomto prvku v důsledku změny velikosti nebo uspořádání, je zde  

Změna rychlosti toku. Proud stát oddělování od vnitřního povrchu trubky a vír je

vytvořen. V současné konstrukce zařízení není tento prvek potrubí. Začátek trubky je připojen

odstřeďuje bez spojů a přechodů, pak trubka je na konci trysky. Nejsou zde žádné ostré

ohyby a pájení, že zde není nutná. 

Náhlé rozšíření nebo zúžení proudu vytvořit ztráty tlaku (kinetická energie). V těchto místech

jsou vírové útvary, tj oddělování páry z vnitřního povrchu potrubí s organizací 

kontinuální rotační pohyb kapaliny. V současné konstrukci zařízení (na všech délek trubek rotoru) nejsou k dispozici žádné

rozšíření nebo zúžení průměru proudu. Je třeba snížit hydrodynamické ztráty výrazně.  

Hydrodynamický odpor závisí na způsobu pohybu kapaliny. Základní experimenty v této

pole výzkumu byly vyrobeny Reynolds v roce 1883. Byl považován za dva režimy pohybu kapaliny: laminární 

Režim a turbulentní režim.  
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Režim laminární proudění kapaliny je vrstevnatý proud bez hash částic kapaliny, aniž 

pulsace rychlosti a tlaku. Laminární proud kapaliny v přímém potrubí konstantní průřez budeme moci

pozorovat, že všechny řádky proudu jsou směrovány rovnoběžně s osou potrubí, tak zde nejsou žádné příčné pohyby 

kapalné částice. Turbulentní režim proudění kapaliny je v současné době s intenzivním zatřiďování kapaliny, s pulzace

rychlostí a tlakem. V tomto turbulentního proudění jsou hlavní podélný pohyb kapaliny, křížových

pohybu a rotační pohyby jednotlivých objemů kapaliny. Intenzivní turbulence výrazně zvyšuje

součinitel tření.  

Přechod z režimu laminárního do turbulentního režimu je pozorována při kritické rychlosti pohybu. hodnota

tato rychlost v závislosti na kinematické viskozitě kapaliny a průměru potrubí, podle vzorce (12).  

(V St) cr = ( re cr •) / D  (V St) cr = ( re cr •) / D  (V St) cr = ( re cr •) / D  (V St) cr = ( re cr •) / D  (V St) cr = ( re cr •) / D  (V St) cr = ( re cr •) / D  (V St) cr = ( re cr •) / D  (12) 

kde Re kritický Reynoldsovo kritické číslo, D - průměr potrubí,  • - Kinematická viskozita vody. kde Re kritický Reynoldsovo kritické číslo, D - průměr potrubí,  • - Kinematická viskozita vody. kde Re kritický Reynoldsovo kritické číslo, D - průměr potrubí,  • - Kinematická viskozita vody. kde Re kritický Reynoldsovo kritické číslo, D - průměr potrubí,  • - Kinematická viskozita vody. kde Re kritický Reynoldsovo kritické číslo, D - průměr potrubí,  • - Kinematická viskozita vody. kde Re kritický Reynoldsovo kritické číslo, D - průměr potrubí,  • - Kinematická viskozita vody. 

Pojďme vypočítat průměrnou kritické rychlosti (V av) kritická. Kinematická viskozita vody • = 1007 • 10 6Pojďme vypočítat průměrnou kritické rychlosti (V av) kritická. Kinematická viskozita vody • = 1007 • 10 6Pojďme vypočítat průměrnou kritické rychlosti (V av) kritická. Kinematická viskozita vody • = 1007 • 10 6Pojďme vypočítat průměrnou kritické rychlosti (V av) kritická. Kinematická viskozita vody • = 1007 • 10 6Pojďme vypočítat průměrnou kritické rychlosti (V av) kritická. Kinematická viskozita vody • = 1007 • 10 6Pojďme vypočítat průměrnou kritické rychlosti (V av) kritická. Kinematická viskozita vody • = 1007 • 10 6Pojďme vypočítat průměrnou kritické rychlosti (V av) kritická. Kinematická viskozita vody • = 1007 • 10 6Pojďme vypočítat průměrnou kritické rychlosti (V av) kritická. Kinematická viskozita vody • = 1007 • 10 6Pojďme vypočítat průměrnou kritické rychlosti (V av) kritická. Kinematická viskozita vody • = 1007 • 10 6

(m 2 / y) pro t = 20 0 teplota C, průměr trubky D = 10- 2 ( m). Vezměme v úvahu nižší kritickou(m 2 / y) pro t = 20 0 teplota C, průměr trubky D = 10- 2 ( m). Vezměme v úvahu nižší kritickou(m 2 / y) pro t = 20 0 teplota C, průměr trubky D = 10- 2 ( m). Vezměme v úvahu nižší kritickou(m 2 / y) pro t = 20 0 teplota C, průměr trubky D = 10- 2 ( m). Vezměme v úvahu nižší kritickou(m 2 / y) pro t = 20 0 teplota C, průměr trubky D = 10- 2 ( m). Vezměme v úvahu nižší kritickou(m 2 / y) pro t = 20 0 teplota C, průměr trubky D = 10- 2 ( m). Vezměme v úvahu nižší kritickou(m 2 / y) pro t = 20 0 teplota C, průměr trubky D = 10- 2 ( m). Vezměme v úvahu nižší kritickou

počet Reynolds Re kritická = 2300.  počet Reynolds Re kritická = 2300.  počet Reynolds Re kritická = 2300.  

Výpočet ukazuje, že v tomto případě (V ave) = kritický 2.310- 1 ( m / s). Výpočet ukazuje, že v tomto případě (V ave) = kritický 2.310- 1 ( m / s). Výpočet ukazuje, že v tomto případě (V ave) = kritický 2.310- 1 ( m / s). Výpočet ukazuje, že v tomto případě (V ave) = kritický 2.310- 1 ( m / s). Výpočet ukazuje, že v tomto případě (V ave) = kritický 2.310- 1 ( m / s). 

Závěr: Při výpočtu rychlosti pohybu kapaliny v rotující trubky rotoru vzorcem (4) 

vidíme hodnoty rychlosti v 100 - 200 krát více než kritická rychlost. Například maximální rychlost

pro rychlost n = 3000 (otáček za minutu) se rovná V = 53 (m / s), která je 200 krát větší než (V ave) = kritický 2.3 10- 1 ( m / s). pro rychlost n = 3000 (otáček za minutu) se rovná V = 53 (m / s), která je 200 krát větší než (V ave) = kritický 2.3 10- 1 ( m / s). pro rychlost n = 3000 (otáček za minutu) se rovná V = 53 (m / s), která je 200 krát větší než (V ave) = kritický 2.3 10- 1 ( m / s). pro rychlost n = 3000 (otáček za minutu) se rovná V = 53 (m / s), která je 200 krát větší než (V ave) = kritický 2.3 10- 1 ( m / s). pro rychlost n = 3000 (otáček za minutu) se rovná V = 53 (m / s), která je 200 krát větší než (V ave) = kritický 2.3 10- 1 ( m / s). 

Je zřejmé, že bez zvláštních technických úprav, způsob pohybu kapaliny bude vysoká 

turbulentní, tj tam jsou velké ztráty zde. 

Najdeme koeficient hydraulické tření Blazius se vzorcem (13): 

• •• •0316 / Re critical0,250316 / Re critical0,25 (13) 

kde ••• je hydraulický koeficient tření na délce. •kde ••• je hydraulický koeficient tření na délce. •kde ••• je hydraulický koeficient tření na délce. •kde ••• je hydraulický koeficient tření na délce. •

Na nízkou mezní R e kritická = 2300 hydraulické součinitel tření je ••••••.•• •• •••Na nízkou mezní R e kritická = 2300 hydraulické součinitel tření je ••••••.•• •• •••Na nízkou mezní R e kritická = 2300 hydraulické součinitel tření je ••••••.•• •• •••Na nízkou mezní R e kritická = 2300 hydraulické součinitel tření je ••••••.•• •• •••Na nízkou mezní R e kritická = 2300 hydraulické součinitel tření je ••••••.•• •• •••Na nízkou mezní R e kritická = 2300 hydraulické součinitel tření je ••••••.•• •• •••Na nízkou mezní R e kritická = 2300 hydraulické součinitel tření je ••••••.•• •• •••

•

Je nutné pamatovat rozdíl mezi hydraulického tlaku systému způsobené zrychlením 

gravitace „g“ a zrychlení pohybu kapaliny v rotující trubky rotoru. Hodnota průměrné zrychlení „a“

pro různé rychlosti otáčení jsme již vypočítané, data Tabulka 1. Dárci-Weisbach vzorec (14), ať nás 

najít třecí ztráty z tlaku p na délku L. V našem případě, že L = 3.10- 1 ( m).  najít třecí ztráty z tlaku p na délku L. V našem případě, že L = 3.10- 1 ( m).  najít třecí ztráty z tlaku p na délku L. V našem případě, že L = 3.10- 1 ( m).  
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• p = ••• L / D) (V 2 / 2) • • •p = ••• L / D) (V 2 / 2) • • •p = ••• L / D) (V 2 / 2) • • •p = ••• L / D) (V 2 / 2) • • •p = ••• L / D) (V 2 / 2) • • •p = ••• L / D) (V 2 / 2) • • •p = ••• L / D) (V 2 / 2) • • • • • • • (14) 

kde L je délka trubky, D je průměr trubky, V je rychlost proudu, • •• je hustota kapaliny. kde L je délka trubky, D je průměr trubky, V je rychlost proudu, • •• je hustota kapaliny. kde L je délka trubky, D je průměr trubky, V je rychlost proudu, • •• je hustota kapaliny. kde L je délka trubky, D je průměr trubky, V je rychlost proudu, • •• je hustota kapaliny. 

Výsledek výpočtu: pro rychlost otáčení N = 3000 (otáček za minutu), hustota kapaliny je asi 10 3 ( kg / m 3)Výsledek výpočtu: pro rychlost otáčení N = 3000 (otáček za minutu), hustota kapaliny je asi 10 3 ( kg / m 3)Výsledek výpočtu: pro rychlost otáčení N = 3000 (otáček za minutu), hustota kapaliny je asi 10 3 ( kg / m 3)Výsledek výpočtu: pro rychlost otáčení N = 3000 (otáček za minutu), hustota kapaliny je asi 10 3 ( kg / m 3)

a průměrná rychlost proud V = 22 (m / s), ztráty tlaku délky trubky je asi 3,2 10 5 ( N / m²).  a průměrná rychlost proud V = 22 (m / s), ztráty tlaku délky trubky je asi 3,2 10 5 ( N / m²).  a průměrná rychlost proud V = 22 (m / s), ztráty tlaku délky trubky je asi 3,2 10 5 ( N / m²).  

Závěr: hydraulické ztráty třením značně ovlivnit účinnost. V bodě 8.6 se budeme počítat

provozní tlak rozdíl. Po tomto kroku se budeme vidět procentuální poměr hodnoty zkrácení pracovní

tlaková diference v důsledku ztráty třením. Toto snížení odpovídá ztrátám výkonu na hřídeli. jakmile

Čas znovu, pojďme na vědomí, že tyto ztráty odpovídají tepelný výkon, je třeba odstranit toto teplo z 

pracovní kapaliny pomocí výměníku tepla.  

8.5 Výpočet statického tlakového rozdílu 

Pojďme vypočítat rozdíl statického tlaku vzduchu, který je vytvořen v procesu otáčení 

rotoru. Můžeme uvažovat o pohybu trysky v prostředí, v jakém vzájemném pohybu. Tento pohyb vytváří

Změny v bilanci statického a dynamického tlaku vzduchu na otevřeném konci trysky. Bernoulliho zákon

vzorec (15):  

p Bankomat + p stat + 0,5 • V 2 = const    p Bankomat + p stat + 0,5 • V 2 = const    p Bankomat + p stat + 0,5 • V 2 = const    p Bankomat + p stat + 0,5 • V 2 = const    p Bankomat + p stat + 0,5 • V 2 = const    p Bankomat + p stat + 0,5 • V 2 = const    p Bankomat + p stat + 0,5 • V 2 = const    p Bankomat + p stat + 0,5 • V 2 = const    p Bankomat + p stat + 0,5 • V 2 = const    p Bankomat + p stat + 0,5 • V 2 = const    p Bankomat + p stat + 0,5 • V 2 = const    (15) 

kde p stat je statický tlak vzduchu na trysky, s Bankomat •• je atmosférický tlak, ••• je hustota vzduchu, V je kde p stat je statický tlak vzduchu na trysky, s Bankomat •• je atmosférický tlak, ••• je hustota vzduchu, V je kde p stat je statický tlak vzduchu na trysky, s Bankomat •• je atmosférický tlak, ••• je hustota vzduchu, V je kde p stat je statický tlak vzduchu na trysky, s Bankomat •• je atmosférický tlak, ••• je hustota vzduchu, V je kde p stat je statický tlak vzduchu na trysky, s Bankomat •• je atmosférický tlak, ••• je hustota vzduchu, V je kde p stat je statický tlak vzduchu na trysky, s Bankomat •• je atmosférický tlak, ••• je hustota vzduchu, V je kde p stat je statický tlak vzduchu na trysky, s Bankomat •• je atmosférický tlak, ••• je hustota vzduchu, V je kde p stat je statický tlak vzduchu na trysky, s Bankomat •• je atmosférický tlak, ••• je hustota vzduchu, V je 

relativní rychlost na trysku v oblasti životního prostředí. 

Známe hodnotu atmosférického tlaku, takže vzorce (15) mohou být prezentovány ve vzorci (16) 

p stat = 1,01.10 5 - 0,5 • V 2 ( N / m 2)p stat = 1,01.10 5 - 0,5 • V 2 ( N / m 2)p stat = 1,01.10 5 - 0,5 • V 2 ( N / m 2)p stat = 1,01.10 5 - 0,5 • V 2 ( N / m 2)p stat = 1,01.10 5 - 0,5 • V 2 ( N / m 2)p stat = 1,01.10 5 - 0,5 • V 2 ( N / m 2)p stat = 1,01.10 5 - 0,5 • V 2 ( N / m 2)p stat = 1,01.10 5 - 0,5 • V 2 ( N / m 2)p stat = 1,01.10 5 - 0,5 • V 2 ( N / m 2)p stat = 1,01.10 5 - 0,5 • V 2 ( N / m 2)p stat = 1,01.10 5 - 0,5 • V 2 ( N / m 2) (16) 

Atmosféra tlak vzduchu je stejná pro oba konce trubky pro nehybné rotoru, ale v případě 

otáčení, se snižuje podle hodnoty dynamického tlaku.  

V otáčející se trubku, je tlakový rozdíl mezi tryskou a druhý konec trubky. můžeme

výpočet tohoto rozdílu podle vzorce (17)  

• p = 0,5 • V 2 ( N / m 2)p = 0,5 • V 2 ( N / m 2)p = 0,5 • V 2 ( N / m 2)p = 0,5 • V 2 ( N / m 2)p = 0,5 • V 2 ( N / m 2)p = 0,5 • V 2 ( N / m 2) (17) 

kde • p je rozdíl tlaku v potrubí, ••• je hustota vzduchu, V je relativní rychlost trysky v kde • p je rozdíl tlaku v potrubí, ••• je hustota vzduchu, V je relativní rychlost trysky v kde • p je rozdíl tlaku v potrubí, ••• je hustota vzduchu, V je relativní rychlost trysky v kde • p je rozdíl tlaku v potrubí, ••• je hustota vzduchu, V je relativní rychlost trysky v kde • p je rozdíl tlaku v potrubí, ••• je hustota vzduchu, V je relativní rychlost trysky v kde • p je rozdíl tlaku v potrubí, ••• je hustota vzduchu, V je relativní rychlost trysky v 

životního prostředí (vzduch).  
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Pro n = 3000 (otáček za minutu), relativní rychlost je V = 44 (m / s). Hustota vzduchu je přibližně ••••••••• kg / m 3).Pro n = 3000 (otáček za minutu), relativní rychlost je V = 44 (m / s). Hustota vzduchu je přibližně ••••••••• kg / m 3).Pro n = 3000 (otáček za minutu), relativní rychlost je V = 44 (m / s). Hustota vzduchu je přibližně ••••••••• kg / m 3).Pro n = 3000 (otáček za minutu), relativní rychlost je V = 44 (m / s). Hustota vzduchu je přibližně ••••••••• kg / m 3).

Tlakový rozdíl  • p stat = 1,1.10 3 ( N / m 2) Pro tuto rychlost otáčení. Tlakový rozdíl  • p stat = 1,1.10 3 ( N / m 2) Pro tuto rychlost otáčení. Tlakový rozdíl  • p stat = 1,1.10 3 ( N / m 2) Pro tuto rychlost otáčení. Tlakový rozdíl  • p stat = 1,1.10 3 ( N / m 2) Pro tuto rychlost otáčení. Tlakový rozdíl  • p stat = 1,1.10 3 ( N / m 2) Pro tuto rychlost otáčení. Tlakový rozdíl  • p stat = 1,1.10 3 ( N / m 2) Pro tuto rychlost otáčení. Tlakový rozdíl  • p stat = 1,1.10 3 ( N / m 2) Pro tuto rychlost otáčení. Tlakový rozdíl  • p stat = 1,1.10 3 ( N / m 2) Pro tuto rychlost otáčení. Tlakový rozdíl  • p stat = 1,1.10 3 ( N / m 2) Pro tuto rychlost otáčení. 

Dále, s ohledem na tento energetický konvertor, musíme vzít v úvahu uzavřen cyklus kapaliny 

pohyb, Obrázek 24. Takže, je gradient atmosférického tlaku pracovní kapaliny. V klikové skříni

zařízení (není-li zařízení uzavřen hermeticky) je atmosférický tlak na povrchu kapaliny, ale pro 

rotační trysky tam se snižuje statický tlak vzduchu. Rozdíl je asi • p stat = 1,1.10 3 ( N / m 2).rotační trysky tam se snižuje statický tlak vzduchu. Rozdíl je asi • p stat = 1,1.10 3 ( N / m 2).rotační trysky tam se snižuje statický tlak vzduchu. Rozdíl je asi • p stat = 1,1.10 3 ( N / m 2).rotační trysky tam se snižuje statický tlak vzduchu. Rozdíl je asi • p stat = 1,1.10 3 ( N / m 2).rotační trysky tam se snižuje statický tlak vzduchu. Rozdíl je asi • p stat = 1,1.10 3 ( N / m 2).rotační trysky tam se snižuje statický tlak vzduchu. Rozdíl je asi • p stat = 1,1.10 3 ( N / m 2).rotační trysky tam se snižuje statický tlak vzduchu. Rozdíl je asi • p stat = 1,1.10 3 ( N / m 2).rotační trysky tam se snižuje statický tlak vzduchu. Rozdíl je asi • p stat = 1,1.10 3 ( N / m 2).

Tak, vzhledem k existenci atmosférického tlaku, tam je nějaký další zdroj. pracovním

tekutina dostane další zrychlení o rozdílu statického tlaku prostředí.  

Obrázek 24. Schéma cirkulaci kapaliny. 

Počítejme tuto dodatečnou energii. Povrch trysky lze vypočítat podle vzorce (5) je

rovna S = 7,85.10- 5 ( m 2). Povrch všech 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2).rovna S = 7,85.10- 5 ( m 2). Povrch všech 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2).rovna S = 7,85.10- 5 ( m 2). Povrch všech 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2).rovna S = 7,85.10- 5 ( m 2). Povrch všech 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2).rovna S = 7,85.10- 5 ( m 2). Povrch všech 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2).rovna S = 7,85.10- 5 ( m 2). Povrch všech 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2).rovna S = 7,85.10- 5 ( m 2). Povrch všech 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2).rovna S = 7,85.10- 5 ( m 2). Povrch všech 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2).rovna S = 7,85.10- 5 ( m 2). Povrch všech 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2).rovna S = 7,85.10- 5 ( m 2). Povrch všech 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2).

Na tomto povrchu akt síly F, pro tlakové diference • p = 1,1.10 3 ( N / m 2) vzorec (17). Síla FNa tomto povrchu akt síly F, pro tlakové diference • p = 1,1.10 3 ( N / m 2) vzorec (17). Síla FNa tomto povrchu akt síly F, pro tlakové diference • p = 1,1.10 3 ( N / m 2) vzorec (17). Síla FNa tomto povrchu akt síly F, pro tlakové diference • p = 1,1.10 3 ( N / m 2) vzorec (17). Síla FNa tomto povrchu akt síly F, pro tlakové diference • p = 1,1.10 3 ( N / m 2) vzorec (17). Síla FNa tomto povrchu akt síly F, pro tlakové diference • p = 1,1.10 3 ( N / m 2) vzorec (17). Síla FNa tomto povrchu akt síly F, pro tlakové diference • p = 1,1.10 3 ( N / m 2) vzorec (17). Síla F

lze vypočítat podle vzorce (18) 

F = • pS 8F = • pS 8F = • pS 8F = • pS 8 (18) 

Z našich výpočtů F = 7,10 1 ( N).  Z našich výpočtů F = 7,10 1 ( N).  Z našich výpočtů F = 7,10 1 ( N).  
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Počítejme moment rotoru, s ohledem na síly F akt v bodě místo o poloměru R = 1,4.10- 1Počítejme moment rotoru, s ohledem na síly F akt v bodě místo o poloměru R = 1,4.10- 1

(M). Točivý moment může být vypočtena podle vzorce (19)

M torq = FR  M torq = FR  M torq = FR  (19)  

Výsledkem výpočtu je M torq = 10 1 ( N m) Výsledkem výpočtu je M torq = 10 1 ( N m) Výsledkem výpočtu je M torq = 10 1 ( N m) Výsledkem výpočtu je M torq = 10 1 ( N m) Výsledkem výpočtu je M torq = 10 1 ( N m) 

Pro n = 3000 (otáček za minutu), tj úhlovou rychlost ••••••• ( Rad / s), můžeme vypočítat výkon vzorcem (20) Pro n = 3000 (otáček za minutu), tj úhlovou rychlost ••••••• ( Rad / s), můžeme vypočítat výkon vzorcem (20) Pro n = 3000 (otáček za minutu), tj úhlovou rychlost ••••••• ( Rad / s), můžeme vypočítat výkon vzorcem (20) Pro n = 3000 (otáček za minutu), tj úhlovou rychlost ••••••• ( Rad / s), můžeme vypočítat výkon vzorcem (20) 

P = M kritický •P = M kritický •P = M kritický • (20)  

Tato hodnota je dodatečná síla na hřídeli rotoru. Je to výsledek rozdílu tlaku vzduchu P = 31 (W).

Závěr: tato dodatečná síla není významný, a proto, hermetické utěsnění zařízení není 

Nutnou podmínkou. Pojďme na vědomí, že tento způsob výpočtu výkonu pracovní využití kapalný

metoda založená na rozdílu tlaků, a to může být užitečné v ostatních případech.  

8.6 Výpočet síly na základě tlakové diference 

Pro kontrolu výpočty a možné hodnoty chyby, je známou technikou dvojité roztoku 

stejný úkol různými způsoby. V bodě 8.3 zprávy bylo zjištěno, že hodnota síly v dynamice tím, že

Stanovení kinetické energie proudu. Tato energie je důsledkem zrychleného pohybu v potrubí z

odstředí k trysce. Pojďme najít sílu na hřídeli jiným způsobem, s ohledem na kapalné hnutí jako důsledek

Tlakový rozdíl ve zkumavkách, které je vytvořené rotací rotoru. Z hodnoty tlakového rozdílu, budeme

najít síly, točivý moment a výkon. Za to, že budeme odhadovat ztráty třením.  

Pojďme najít rozdíl plný tlak na začátku a na konci dráhy pohybu 

tekutina v potrubí. K dispozici je Bernoulliho rovnice (20)

• •• • V 2 + • gh + P atm = const  V 2 + • gh + P atm = const  V 2 + • gh + P atm = const  V 2 + • gh + P atm = const  V 2 + • gh + P atm = const  V 2 + • gh + P atm = const  V 2 + • gh + P atm = const  (21)  

kde ••• je hustota kapaliny, V je rychlost toku kapaliny, g je zrychlení volného pádu v kde ••• je hustota kapaliny, V je rychlost toku kapaliny, g je zrychlení volného pádu v kde ••• je hustota kapaliny, V je rychlost toku kapaliny, g je zrychlení volného pádu v 

gravitační pole, h je výška.   

V případě urychleného pohybu kapaliny v potrubí rotoru, je vzorec (22)  

• •• • V 2 + • Ar + P atm = const  V 2 + • Ar + P atm = const  V 2 + • Ar + P atm = const  V 2 + • Ar + P atm = const  V 2 + • Ar + P atm = const  V 2 + • Ar + P atm = const  V 2 + • Ar + P atm = const  (22) 
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kde ••• je hustota kapaliny, jak je to běžné zrychlení, R je poloměr otáčení, V je rychlost kde ••• je hustota kapaliny, jak je to běžné zrychlení, R je poloměr otáčení, V je rychlost kde ••• je hustota kapaliny, jak je to běžné zrychlení, R je poloměr otáčení, V je rychlost 

kapalný proud. 

Pro výpočet tlakového rozdílu můžeme použít vzorec (23) 

• p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1)p = ( •••• V 22 + • a 2 R 2) - ( •••• V 12 + • a 1 R 1) (23) 

kde V 1 = 15,7 (m / s), což je 1 = 4930 (m / s 2) R 1 = 5.10- 2 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr, V 2 =kde V 1 = 15,7 (m / s), což je 1 = 4930 (m / s 2) R 1 = 5.10- 2 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr, V 2 =kde V 1 = 15,7 (m / s), což je 1 = 4930 (m / s 2) R 1 = 5.10- 2 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr, V 2 =kde V 1 = 15,7 (m / s), což je 1 = 4930 (m / s 2) R 1 = 5.10- 2 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr, V 2 =kde V 1 = 15,7 (m / s), což je 1 = 4930 (m / s 2) R 1 = 5.10- 2 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr, V 2 =kde V 1 = 15,7 (m / s), což je 1 = 4930 (m / s 2) R 1 = 5.10- 2 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr, V 2 =kde V 1 = 15,7 (m / s), což je 1 = 4930 (m / s 2) R 1 = 5.10- 2 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr, V 2 =kde V 1 = 15,7 (m / s), což je 1 = 4930 (m / s 2) R 1 = 5.10- 2 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr, V 2 =kde V 1 = 15,7 (m / s), což je 1 = 4930 (m / s 2) R 1 = 5.10- 2 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr, V 2 =kde V 1 = 15,7 (m / s), což je 1 = 4930 (m / s 2) R 1 = 5.10- 2 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr, V 2 =kde V 1 = 15,7 (m / s), což je 1 = 4930 (m / s 2) R 1 = 5.10- 2 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr, V 2 =kde V 1 = 15,7 (m / s), což je 1 = 4930 (m / s 2) R 1 = 5.10- 2 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr, V 2 =

53 (m / s), což je 2 = 13804 (m / s 2) R 2 = 1,4.10- 1 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr na konci trubky 53 (m / s), což je 2 = 13804 (m / s 2) R 2 = 1,4.10- 1 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr na konci trubky 53 (m / s), což je 2 = 13804 (m / s 2) R 2 = 1,4.10- 1 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr na konci trubky 53 (m / s), což je 2 = 13804 (m / s 2) R 2 = 1,4.10- 1 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr na konci trubky 53 (m / s), což je 2 = 13804 (m / s 2) R 2 = 1,4.10- 1 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr na konci trubky 53 (m / s), což je 2 = 13804 (m / s 2) R 2 = 1,4.10- 1 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr na konci trubky 53 (m / s), což je 2 = 13804 (m / s 2) R 2 = 1,4.10- 1 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr na konci trubky 53 (m / s), což je 2 = 13804 (m / s 2) R 2 = 1,4.10- 1 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr na konci trubky 53 (m / s), což je 2 = 13804 (m / s 2) R 2 = 1,4.10- 1 ( m) je rychlost, zrychlení a poloměr na konci trubky 

(Na trysce). Tyto hodnoty byly vypočteny a uvedeny v tabulce 1.

Hodnota rozdílu pracovního tlaku se vypočítá (23) • p = 2,93.10 6 ( N / m 2).Hodnota rozdílu pracovního tlaku se vypočítá (23) • p = 2,93.10 6 ( N / m 2).Hodnota rozdílu pracovního tlaku se vypočítá (23) • p = 2,93.10 6 ( N / m 2).Hodnota rozdílu pracovního tlaku se vypočítá (23) • p = 2,93.10 6 ( N / m 2).Hodnota rozdílu pracovního tlaku se vypočítá (23) • p = 2,93.10 6 ( N / m 2).Hodnota rozdílu pracovního tlaku se vypočítá (23) • p = 2,93.10 6 ( N / m 2).

Srovnejme tuto hodnotu s údaji bodu 8.4 o vodních dynamické ztráty třením v tlaku: 

• p = 3,2 0,10 5 ( N / m 2). Závěr: hydro-dynamické ztráty jsou asi 11% z pracovního tlakového rozdílu.  p = 3,2 0,10 5 ( N / m 2). Závěr: hydro-dynamické ztráty jsou asi 11% z pracovního tlakového rozdílu.  p = 3,2 0,10 5 ( N / m 2). Závěr: hydro-dynamické ztráty jsou asi 11% z pracovního tlakového rozdílu.  p = 3,2 0,10 5 ( N / m 2). Závěr: hydro-dynamické ztráty jsou asi 11% z pracovního tlakového rozdílu.  p = 3,2 0,10 5 ( N / m 2). Závěr: hydro-dynamické ztráty jsou asi 11% z pracovního tlakového rozdílu.  

To bylo uvedeno v bodě 8.3.  

Takže, s přihlédnutím k hydro-dynamickými třecích ztrát můžeme odhadnout hodnotu pracovního 

tlaková diference • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2). Můžeme poznamenat, že podobné hodnoty tlaku byla použita v tlaková diference • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2). Můžeme poznamenat, že podobné hodnoty tlaku byla použita v tlaková diference • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2). Můžeme poznamenat, že podobné hodnoty tlaku byla použita v tlaková diference • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2). Můžeme poznamenat, že podobné hodnoty tlaku byla použita v tlaková diference • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2). Můžeme poznamenat, že podobné hodnoty tlaku byla použita v tlaková diference • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2). Můžeme poznamenat, že podobné hodnoty tlaku byla použita v tlaková diference • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2). Můžeme poznamenat, že podobné hodnoty tlaku byla použita v tlaková diference • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2). Můžeme poznamenat, že podobné hodnoty tlaku byla použita v tlaková diference • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2). Můžeme poznamenat, že podobné hodnoty tlaku byla použita v 

Clem je přístroj.  

Rozdíl atmosféra tlak byl považován v bodě 8.5. To není vysoká hodnota • p stat = 10 3Rozdíl atmosféra tlak byl považován v bodě 8.5. To není vysoká hodnota • p stat = 10 3Rozdíl atmosféra tlak byl považován v bodě 8.5. To není vysoká hodnota • p stat = 10 3Rozdíl atmosféra tlak byl považován v bodě 8.5. To není vysoká hodnota • p stat = 10 3Rozdíl atmosféra tlak byl považován v bodě 8.5. To není vysoká hodnota • p stat = 10 3Rozdíl atmosféra tlak byl považován v bodě 8.5. To není vysoká hodnota • p stat = 10 3

(N / m 2) takže můžeme neberou v úvahu pro výpočty. (N / m 2) takže můžeme neberou v úvahu pro výpočty. (N / m 2) takže můžeme neberou v úvahu pro výpočty. 

Pojďme se na vědomí, že zvýšení rozdílu pracovního tlaku může být vytvořen pomocí redukce 

poloměr rotace kapaliny v centrifuze, a také zvýšením poloměru otáčení trysky. můžeme

nesníží poloměr odstředivky od odstředivého tlaku je vytvořen v této části zařízení, a je užitečné 

efekt, aby stlačení pružného pracovního orgánu. Takže pro zvýšení výkonu musíme zvýšit poloměr

Široká část kuželového rotoru.  

Víme, že tlakový rozdíl • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2) takže můžeme vypočítat sílu F, v závislosti na Víme, že tlakový rozdíl • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2) takže můžeme vypočítat sílu F, v závislosti na Víme, že tlakový rozdíl • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2) takže můžeme vypočítat sílu F, v závislosti na Víme, že tlakový rozdíl • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2) takže můžeme vypočítat sílu F, v závislosti na Víme, že tlakový rozdíl • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2) takže můžeme vypočítat sílu F, v závislosti na Víme, že tlakový rozdíl • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2) takže můžeme vypočítat sílu F, v závislosti na Víme, že tlakový rozdíl • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2) takže můžeme vypočítat sílu F, v závislosti na Víme, že tlakový rozdíl • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2) takže můžeme vypočítat sílu F, v závislosti na Víme, že tlakový rozdíl • p p = 2,6.10 6 ( N / m 2) takže můžeme vypočítat sílu F, v závislosti na 

vzorec (24) 

F = • p r S 8F = • p r S 8F = • p r S 8F = • p r S 8F = • p r S 8F = • p r S 8 (24) 

Náměstí 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2) takže síla F = 1,61.10 3 ( N).  Náměstí 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2) takže síla F = 1,61.10 3 ( N).  Náměstí 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2) takže síla F = 1,61.10 3 ( N).  Náměstí 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2) takže síla F = 1,61.10 3 ( N).  Náměstí 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2) takže síla F = 1,61.10 3 ( N).  Náměstí 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2) takže síla F = 1,61.10 3 ( N).  Náměstí 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2) takže síla F = 1,61.10 3 ( N).  Náměstí 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2) takže síla F = 1,61.10 3 ( N).  Náměstí 8 trysek je S 8 = 6,2.10- 4 ( m 2) takže síla F = 1,61.10 3 ( N).  
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Tato síla z celkového proudu z 8 trysek, v důsledku rozdílu tlaku. Předpokládejme, že děláme

Tento proud pro práci v turbíně s účinností 50%, což je Newton zákon převodu kinetické hybnosti 

mezi proudem a lopatek turbíny. Poloměr turbíny je R = 1,4.10- 1 ( m), takže můžeme počítat točivý moment na mezi proudem a lopatek turbíny. Poloměr turbíny je R = 1,4.10- 1 ( m), takže můžeme počítat točivý moment na mezi proudem a lopatek turbíny. Poloměr turbíny je R = 1,4.10- 1 ( m), takže můžeme počítat točivý moment na 

hřídel podle vzorce (25).  

M moment = FR   M moment = FR   M moment = FR   (25)  

Výsledek výpočtů je M moment = 2,25.10 2 ( Nm).  Výsledek výpočtů je M moment = 2,25.10 2 ( Nm).  Výsledek výpočtů je M moment = 2,25.10 2 ( Nm).  Výsledek výpočtů je M moment = 2,25.10 2 ( Nm).  Výsledek výpočtů je M moment = 2,25.10 2 ( Nm).  

Pro n = 3000 (otáček za minutu), úhlová rychlost je ••••••• ( Rad / s) a můžeme vypočítat výkon vzorcem (26) Pro n = 3000 (otáček za minutu), úhlová rychlost je ••••••• ( Rad / s) a můžeme vypočítat výkon vzorcem (26) Pro n = 3000 (otáček za minutu), úhlová rychlost je ••••••• ( Rad / s) a můžeme vypočítat výkon vzorcem (26) Pro n = 3000 (otáček za minutu), úhlová rychlost je ••••••• ( Rad / s) a můžeme vypočítat výkon vzorcem (26) 

P = M kritický •P = M kritický •P = M kritický • (26)  

Napájení je P = 70 (kW). S ohledem na účinnost je 50%, energie je o P = 35 (kW).  

Také musíme brát v úvahu 11% ztráty třením, takže síla je P = 31 (kW).Také musíme brát v úvahu 11% ztráty třením, takže síla je P = 31 (kW).

Už jsme se výpočty výkonu podle dynamického modelu podle vzorce (11), bylo to P = 28 (kW).  Už jsme se výpočty výkonu podle dynamického modelu podle vzorce (11), bylo to P = 28 (kW).  

Závěr: Výpočet hodnoty výkonu odstředivé měniče energie byly vyrobeny dva 

různé metody a oba výsledky jsou velmi blízko, s přesností asi 10%. různé metody a oba výsledky jsou velmi blízko, s přesností asi 10%. 

8,7 Návrhy na snížení ztrát 

V tomto zařízení je plánováno pracovat s více než-kritická rychlost, takže je nutné použít v designu 

ze zařízení speciální způsob snížení ztrát. Velikost zařízení a průměr potrubí nemůže být

zvýšil, a to se musí shodovat s plánovaným hodnotám.  

První myšlenkou na snížení vodních dynamických ztrát je snížení viskozity pracovní kapaliny. my

bude používat provzdušněný kapaliny, to znamená, že není nepřetržitý tok kapaliny, ale s vodou plynové směsi. Viskozita této

Směs je nižší než viskozita vody. Je nutné použít speciální metody, aby provzdušňování kapaliny,

v opačném případě kavitace změní kontinuální stav průtoku kapaliny pro její změnu ve směsi pára-plyn 

(Plyn a pára bubliny uvnitř toku kapaliny). Ve standardní výbavě je kavitace je negativní efekt a

Návrháři se snaží, aby se zabránilo kavitaci v trubkách vodních systémů. V našem případě je kavitace může být užitečné

snížení viskozity tekutiny, a také poskytnout elastické vlastnosti, aby pracovní kapaliny (je nutné 

sbírat potenciální energii ve stavu elastického stlačení). V tu navrhované zařízení je kavitace je

organizována v prostoru odstředivky. Konce trubek jsou vloženy v oblasti odstředivky (30 mm část trubky).  
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Ještě jeden návrh je speciální spirálovou režim pohybu tekutiny v potrubí (laminární vír 

trajektorie pohybu kapaliny), takže můžeme jmenovat toto zařízení jako „vortex“ měniče energie.  

Vortex pohyb může být samoorganizující se proces prostřednictvím otáčení kolem toku, pokud jeho osy. to je

možné, v případě, že tok kapaliny může pohybovat se zrychlením, ale třecí síly na povrchu se snaží zastavit 

zrychlený pohyb. Ve skutečnosti jakýkoliv proud tekutiny pohybující se se zrychlením začne rotace.

Centrální část proudu se pohybuje s vysokou rychlostí více než obvodu proudu. tření vytvářet

mikro-víry v obvodové části proudu, neboť se zde je maximální hodnotou tření. Mikro-víry

zajistit minimální tření a umožňuje zrychlení proudu. Takže tohle self-vytvořil vír procesy

snížit odpor proti pohybu proudu v obvodu oblasti potoku. Takže pohyb kapaliny je spirálovitý

vír trajektorie.  

Fyzikální podstata tohoto efektu je jednoduchý: rotace kapaliny kolem osy vytvořit odstředivé síly, a 

tato síla tlačit kapaliny do stěny trubky. V důsledku této síly, příčné kmity částic (tj

turbulence) v toku kapaliny je snížena nebo zcela odstraněna.  

Závěr: Je nutné zajistit otáčení vírový kapaliny kolem osy pohybu, prostřednictvím 

Speciální prvky designu. Nabízíme několik technických řešení: spirálovitou úlevy na vnitřním povrchu

trubky, jakož i mikroturbíny na konci trubky. Experimentální testování této metody byl učiněn

vzduch a je popsáno v bodě 3.9 této zprávy. Victor Shauberger tuto metodu ve patentů [12] a

[13]. Obrázek 25 prokázat svou technickou myšlenku speciálního potrubí.  

Obrázek 25. Shauberger myšlenka zvláštního potrubí vytvořit vír. 
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Zrychlení zde kapalina je přiváděna kroucením hlavního proudu proudění vody uvnitř potrubí podle 

pomocí speciálních nožů. V oblasti nízkého tlaku (podél osy otáčení), je hlavní proud kapaliny,

Hlavním přenos hmoty z pracovního orgánu. Rychlost pohybu podél osy trubky se zvyšuje v oblasti s nízkou

Tlak. Oblast vysokého tlaku je obvod průtoku; jsou mikro-víry v této oblasti průtoku.

Tato oblast vysokého tlaku hrát roli „kuliček ložiska“.   

Vidíme analýzu šroubovice (vortex) proudění kapalin v publikacích Prof. Milovich [15]:

„Čelní pohyb tekutiny je zvláštní pohyb. V tomto pohybu každá částice kapaliny se pohybuje podél lineární

jeho trajektorie, a také, že se otáčí kolem osy této trajektorie. Výsledkem této rotace je posun vrstev

Normální směr (kolmo) vzhledem k lineární rychlosti. Tento posun vytváří pohyb veškerého Hmotnost

kapalina v bytě, který je normální (kolmý) k hlavnímu směru pohybu. Vytváří rotaci proudu

kolem osy pohybu. Kinetická energie tohoto pohybu je rovna kinetické energie lineárního proudu. "

Tam je důležitý závěr: zvýšení kinetické energie proudu pomocí redukce 

hydro dynamické ztráty je možné pouze v případě, že technické možnosti zvýšení kinetické energie 

rotace, tedy konstrukce rotoru zařízení musí umožnit toto zvýšení kinetické energie otáčení.   

Takže nabízíme pro použití v tomto výzkumném projektu měděných trubek, které umožňují rotaci. Jiný nápad, například,

obdélníkové (čtverečních) kanály nelze zajistit otáčení proudu kapaliny.   

Další konstrukční prvek je spirálová reliéf (drážka) na vnitřním povrchu trubek, se velký krok (3-7 

poloměr), na začátku dráhy kapaliny poskytne stavu rotace kapaliny.  

V další fázi výzkumných projektů může být užitečné pro výpočet a návrh mikroturbíny by 

Shauberger metoda prokázána v patentu [13]. Tato konstrukce je znázorněn na Obr. 26.   

Obrázek 26. Shauberger je mikroturbíny 
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Poznámka: Obrázek 6 ukazuje mikroturbíny je umístěna na konci trubky, v trysce. Upozorňujeme

Průměr části trysky je snížena s mikroturbínou. Takže tato část zařízení bude poskytovat Průměr části trysky je snížena s mikroturbínou. Takže tato část zařízení bude poskytovat 

zvýšení tlaku v kapalině, která se pohybuje v potrubí. Tlak je důležité poskytnout

komprese. 

Také to může být zajímavé pro instalaci mikroturbíny na začátku trubky. Od druhého

side, tento dodatečný dynamický prvek designu sníží jeho spolehlivost a zvýšit jeho cenu. pasivní

prvky designu, tj šroubovicové úlevu (drážek) na vnitřním povrchu trubek umožňují snížení hydro-

dynamické ztráty v zařízení.  

Pojďme na vědomí význam velikosti průřezu a délky back-pásmový potrubí. Hodnota ztrát závisí

na průměru úseku a délky. Zvýšení úseku potrubí sníží rychlost pohybu

kapaliny a ztráty. Výpočet ztrát tlaku pro n = 3000 (otáček za minutu), podle vzorce (14) v backway

potrubí o průměru dvou palců D = 5. 10- 2 ( m), s délkou L = 1,2 (m), na rychlosti pohybu V = 18 potrubí o průměru dvou palců D = 5. 10- 2 ( m), s délkou L = 1,2 (m), na rychlosti pohybu V = 18 potrubí o průměru dvou palců D = 5. 10- 2 ( m), s délkou L = 1,2 (m), na rychlosti pohybu V = 18 

(M / s) dejte nám hodnota ztráty tlaku o • p = 1,7. 10 5 ( N / m 2) to je asi 7% pracovní rozdílu (M / s) dejte nám hodnota ztráty tlaku o • p = 1,7. 10 5 ( N / m 2) to je asi 7% pracovní rozdílu (M / s) dejte nám hodnota ztráty tlaku o • p = 1,7. 10 5 ( N / m 2) to je asi 7% pracovní rozdílu (M / s) dejte nám hodnota ztráty tlaku o • p = 1,7. 10 5 ( N / m 2) to je asi 7% pracovní rozdílu (M / s) dejte nám hodnota ztráty tlaku o • p = 1,7. 10 5 ( N / m 2) to je asi 7% pracovní rozdílu (M / s) dejte nám hodnota ztráty tlaku o • p = 1,7. 10 5 ( N / m 2) to je asi 7% pracovní rozdílu (M / s) dejte nám hodnota ztráty tlaku o • p = 1,7. 10 5 ( N / m 2) to je asi 7% pracovní rozdílu 

tlaku. Takže, je doporučeno, aby se znovu-way potrubí co nejkratší, ale také je nutné použití

postupné (ne-obdélníkové) změny dráhy kapaliny. To se nedoporučuje používat vlnité

hadic.  

Celkové ztráty v tomto hydraulickém systému je přibližně 18% pro n = 3000 (otáček za minutu). Tato energie je teplo a to je

nezbytné odstranit tuto tepelnou energii prostřednictvím externího tepelného výměníku.  

9 O nezbytnosti v experimentálním výzkumem

V bodě 8, bylo zjištěno, o experimentální důkaz teorie a výpočty. Hlavním cílem

experimentální práce je důkazem konceptu, způsob výpočtu energie a ztrát. Třetí turbína

poskytují hlavní část celkového výkonu a točivého momentu na hřídeli elektro-generátor, takže hlavním úkolem je experimentální 

získání reálných experimentálních dat o optimálních parametrech třetí turbíny. Je plánováno

zkoumat účinnost různých forem lopatek turbíny, a rovněž najít optimální úhel 

lopatky. Možnost regulace tohoto úhlu je v konstrukci experimentálního zařízení.  

Také v experimentech se plánuje získat experimentální data o skutečnou účinnost Shauberge je 

Způsob snížení hydraulických ztrát.  

Také v experimentech se plánuje zkoumat provoz zařízení s helikální reliéf (drážek) na 

Vnitřní povrch potrubí a porovnat výsledky se zařízením, kde se používají standardní trubky. jiná hodnota
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z kroku šroubovicových drážek může být testována (od 3 do 10 průměrů potrubí) získat experimentální údaje 

o nejefektivnější hodnotu kroku.  

10 Odhadované výsledky 

Hlavní plánované výsledkem této výzkumné práce je důkazem možností vybudovat fungující odstředivé vír 

měnič energie. Teoreticky, po spuštění s vnějším motor nebo čerpadlo, rotor musí otáčet

zrychlení až do jmenovité rychlosti otáčení a musí poskytovat výkon (kroutící moment) na hřídeli. Tato pravomoc musí

být dostatečné, aby se 10 kw elektro-energii pro n = 3000 (otáček za minutu). Také se plánuje odhalit nějakou axiální

pohonné síly.  

ZÁVĚR 

Výpočet konstrukce experimentálního měniče energie byla představena v této výzkumné práce. toto

převodník převádí tepelnou energii na životní prostředí na mechanickou práci. Tato výzkumná práce bude

dokončeno po experimentech se ukáže možnost samočinném režimu provozu a teoretických dat 

asi bude potvrzena síla. Výkon musí být funkcí rychlosti otáčení. Po této fázi výzkumu něj

bude možné navrhnout výkonné stroje palivově méně pro průmyslové aplikace. Přesnost výpočtu

je asi 10%, která je spojena s průměrnou hodnotou zrychlení pohybu kapaliny. Tento způsob snižuje

Výsledkem výpočtu, tedy skutečná síla musí být větší než teoretická hodnota výkonu. Spolehlivost teorie

I bude prokázána na základě experimentů.  

Závěry jsou následující: Je nepochybně, že reaktivní účinky (Segner je typu rotor) poskytne 

točivý moment z rotoru. Také můžeme konstatovat, že je možné zajistit vlastní chod režim otáčení

rotor, jestli budeme dělat správné dimenzování zařízení. Důležité podmínky: sbírka potenciálu

energie ve stlačeném pracovního orgánu, a pak přeměna této potenciální energie na kinetickou energii, 

a pak převést tuto kinetickou energii rotoru a poskytovat točivý moment. Zvláštní režim vír pohybu

(Režim Laminární-vír) kapaliny v trubkách poskytne snížení hydro-dynamické ztráty.  

Je nutné si uvědomit,: Tento mechanický stroj je otevřený fyzický systém a to může pracovat v samoregulace

Režim chodu pouze tehdy, pokud budeme poskytovat přeměnu tepelné energie na životní prostředí na kinetickou energii 

rotoru. Z tohoto hlediska je tento stroj je analogie s tepelným čerpadlem.  

Vývoj projektu vyžaduje týmovou práci. Návrháři a inženýři mohou vyvinout

experimentální zařízení, které poskytují novou úroveň energetiky s širokým spektrem průmyslových a 

komerční využití. Inovace touto novou technologií sníží náklady na energii.

Tato výzkumná práce je jedním ze vzácných projektů v oblasti pokročilého energetice. 



Zpráva o výzkumném projektu „Vyšetřování možnosti přeměny tepelné energie na elektrickou energii pomocí vířivé procesu“ 

58 

Odkazy 

1. Mendělejev, Pokus o chemické koncepce éteru, Petrohradu, 1905.  1. Mendělejev, Pokus o chemické koncepce éteru, Petrohradu, 1905.  

2. Putilov, učebnice fyziky, Moskva, 1952  2. Putilov, učebnice fyziky, Moskva, 1952  

3. Ziolkowsky, Second začátek termodynamiky, Kaluga, 1914  3. Ziolkowsky, Second začátek termodynamiky, Kaluga, 1914  

4. Clasius, Poggendorff to., Vol. 81, strana 168, 1850 rok.4. Clasius, Poggendorff to., Vol. 81, strana 168, 1850 rok.

5. Gennady Buinov, Monoterm ruské Fyzikální nápady, # 2, 1992. 5. Gennady Buinov, Monoterm ruské Fyzikální nápady, # 2, 1992. 

6. Gennady Buinov, Binární tepelné rozbočovače, Journal of ruské vol fyzikální chemie Society. 656. Gennady Buinov, Binární tepelné rozbočovače, Journal of ruské vol fyzikální chemie Society. 65

Problém # 2. 

7. Gennady Buinov, druhý typ mobilní, Journal of ruské vol fyzikální chemie Society. 677. Gennady Buinov, druhý typ mobilní, Journal of ruské vol fyzikální chemie Society. 67

Problém # 1. 

8. Gennady Buinov, Heat-electrolyser měnič energie, Journal of ruské fyzikální chemie 8. Gennady Buinov, Heat-electrolyser měnič energie, Journal of ruské fyzikální chemie 

Společnost sv. 1-6, 1995.

9. Gennady Buinov, Konec druhého počátku termodynamiky, Journal of Physical ruské 9. Gennady Buinov, Konec druhého počátku termodynamiky, Journal of Physical ruské 

Chemistry Society, sv. 1-12 1997.

10. James D. Hardy, USA patent 2007/0018461 A1, Jan. 25, 2007.10. James D. Hardy, USA patent 2007/0018461 A1, Jan. 25, 2007.

11. V. Bogomolov, Experiment na žádost odstředivých sil, nových energetických technologií # 5 11. V. Bogomolov, Experiment na žádost odstředivých sil, nových energetických technologií # 5 

Z roku 2003. 

12. V. Shauberger, patent # 134543. 12. V. Shauberger, patent # 134543. 

13. V. Shauberger, # 117749. 13. V. Shauberger, # 117749. 

14. M. Faraday, Dopis R. Teilor ze dne 25. června 1844. 14. M. Faraday, Dopis R. Teilor ze dne 25. června 1844. 

15. A. Milovich, Základ kapalných dynamiky, 1933. 15. A. Milovich, Základ kapalných dynamiky, 1933. 


