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mek byl k dispozici sloupec hodnot teplo-
ty (°C) v závislosti na poloze (souřadnici), 
vyjádřené v procentech délky kondenzátoru, 
přičemž hodnota souřadnice 0 % odpovídá 
místu vstupu brýdové páry do kondenzátoru 
a 100 % odpovídá místu výstupu kondenzátu. 
Při vyhodnocování profilu 
nás zajímala šířka přecho-
du a jeho pozice. Ke kvan-
tifikaci jsme využili apro-
ximace přechodu pomo-
cí tečny v inflexním bodě, 
jak je vyznačeno na obr. 6. 
Směrnice tečny určuje str-
most (a tedy šířku) tep-
lotního přechodu, polo-
ha (souřadnice) inflexního 
bodu pozici přechodu. Při 
určování těchto paramet-
rů jsme zpracovávali data 
teplotních profilů vyexpor-
tovaná z programu FLIR 
QuickReport do Excelu.

Křivka teplotního pro-
filu má (alespoň většinou, 
nepracuje-li systém blízko 
mezních stavů) tvar „S“, 
takže inflexní bod lze na-
lézt poměrně snadno a jed-
noznačně. Zvolili jsme 
způsob založený na nume-
rickém výpočtu derivace 
(pomocí tříbodové formu-
le) teploty v celém teplot-
ním profilu. Na obr. 6 jsou 
hodnoty derivace vynese-
ny červeně. Poloha inflex-
ního bodu je dána polohou 
minima průběhu derivace, 
hodnota derivace v inflex-
ním bodě je směrnice teč-
ny v tomto bodě. Tyto dva údaje poskytují in-
formaci o tom, ve které části kondenzátoru se 
teplota mění nejvíce a jak strmá tato změna 
je. Zjištěné hodnoty jsme vynášeli do grafu 
proti veličině, jejíž vliv na teplotní profil jsme 
chtěli sledovat. Získali jsme jakousi obdobu 
statických charakteristik. Ukázky výsledků 
jsou na obr. 7, obr. 8 a obr. 9. 

5. Diskuse o výsledcích

Na obr. 7 je znázorněn vliv průtoku chla-
dicí vody (FIC 24) na teplotní profil. Je zřej-
mé, že poloha inflexního bodu vykazuje zá-

vislost na průtoku chladicí vody, ale není pří-
liš velká. Inflexní bod se pohybuje v rozmezí 
dolní desetiny výšky kondenzátoru, tedy blíz-
ko přívodu chladicí vody. Tvar závislosti lze 
považovat přibližně za lineární. Směrnice teč-
ny v inflexním bodě je ovlivňována průtokem 

chladicí vody velmi silně a závislost je znač-
ně nelineární.

Na obr. 8 je ukázán vliv tlaku v brýdovém 
prostoru odparky (PIC 12). Závislost polohy 
inflexního bodu nelze vzhledem k malému 
počtu měření považovat za prokázanou, ale 
jestliže existuje, je rozhodně malá. I zde pla-
tí, že se pohybuje v dolní desetině výšky kon-
denzátoru. Závislost směrnice tečny na tlaku 
v brýdovém prostoru prokazatelná je a lze ji 
považovat za zhruba lineární, není však tak 
výrazná jako u průtoku chladicí vody.

Na obr. 9 jsou výsledky měření vlivu tla-
ku páry v topné komoře odparky (PIC 11) 

na teplotní profil. Poloha inflexního bodu 
se téměř nemění, rozptyl bodů je dán ne-
přesností měření. Závislost velikosti směr-
nice tečny je zřejmá, je opět zhruba lineár-
ní, má však opačný trend než v předchozích 
dvou případech. Je to logické, protože vyš-
ší topný příkon má za následek tvorbu vět-
šího množství brýdových par a šíře přecho-
du teplot v kondenzátoru se proto zvětšuje.

6. Závěr

V závěru lze konstatovat, že metoda sledo-
vání průběhu kondenzace par s využitím ter-
mokamery je použitelná, výsledky mají dob-
rou přesnost a lze je použít k analýze chování 
aparatury. Předpokládáme, že některá měření 
ještě zopakujeme, zejména pro případy oko-
lo mezních provozních hodnot. Nepředpoklá-
dáme, že by údaje bylo možné využít přímo 
k řízení on-line (ostatně, bylo by to příliš dra-
hé a naše kamera na takový způsob práce ani 
není zařízena), ale máme za to, že uvedený 
postup pomůže přesněji prozkoumat některé 
jevy, které způsobují neuspokojivou činnost 
prostředků určených k regulaci. 

Poděkování
Práce je podporována výzkumným záměrem 
MŠMT ČR č. MSM 6046137306.
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Obr. 8. Vliv tlaku v brýdovém prostoru PIC 12 
(PIC 11 = 60 kPa, FIC 24 = 300 l/h, FC 21 = 100 %) 
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Obr. 9. Vliv tlaku topné páry PIC 11 (PIC 12 = 50 kPa, FIC 24 =  
= 300 l/h, FC 21 = 100 %) 
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Zájemci o účast na konferenci MESA Eu-
ropean Conference 2011 si mohou do diáře 
poznamenat datum a místo: 9. a 10. listopadu 
2011, Utrecht, Nizozemí. MESA European 
Conference je fórum pro výměnu zkušeností 

v oblasti průmyslových informačních systé-
mů. Letos bude na konferenci věnována po-
zornost zejména těmto oblastem:
– podnikatelské přínosy integrace mezi pro-

vozními a ekonomickými řídicími a infor-
mačními systémy,

– psychologické aspekty změn, které s sebou 
nese uplatnění MES,

– případové studie významných výrobců,

– vzdělávací program MESA,
– diskuse s předními odborníky z prů-

myslu. 
Konference se bude konat v Jaarbeurs 

Conference Centre v Utrechtu, vzdále-
ném 35 minut jízdy od letiště Amsterdam 
Schipol. 

Bližší informace najdou zájemci na 
http://euconference.mesa.org.  (Bk)


