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SPECIFIKACE 

• průměr částic typicky 0,5 + 2000 µm 
• jedno/dvou-komponentní (1 D + 2D) rychlost 

až -180 ++180 mls 
• frekvence měl'ení až 1 CO 000 vzor1<0/sec 
• měl'fcí objem typicky < 1 mm3 

• rychlé synchronní měření 4 dalších veličin 
společně s PDA signály 

• záznam cyklických dějů, spouštění měření 
externí událostí 

• Sauterův střední průměr kapek ve spreji 

REFERENCE 

• EAC GmbH Garmany (Dvoumédlová effervescent 
tryska, Kombinovaný tffmédlO'vý atomlzer pro spalo
vání odpadních paliv, Uakové vfl'tvé trysky se zlepš
nými atomizačními vlastnostmi pro prl.imyslové 
hořáky, Vliv aditiv a opotřebení trysky na vlastnosti 
spreje trysek Danfoss) (2003-2006) 

• První brněnská strojírna Velká Bfteě, a.s., (Palivové 
trysky pro malé turbínové motory) (2011) 

• První brněnská strojírna Tfebíč, a.s., (Průmyslové 
hořáky s atomlzačnfm systémem effervescent 
pro snížení emisij (2002-2005) 
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INVESTICE DO ROZVOJE vzoELAVANf 

Fázový Dopplerovský anemometr 
Dantec Dynamics 
Fázová Dopplerovská anemometrie je neintruzivní optická metoda pro časově 
a prostorově rozlišená měřeni ve dvoufázovém prostředí. Umožňuje současné 
měfení vellkostl, rychlost! a času detekce Jednotlivých částic (kapek, bublln, 
vnesených částic) na základě odrazu a lomu světla v malém měffcím objemu. 
20 fázový Dopplerovský analyzátor Dantec Dynamics s vláknovou optikou a 
výkonným 6W laserem je unikátní laserový diagnostický systém v rámci ČR s 
velkou variabilitou nastavení. Provádí bodové měfení, traverzovánfm v 20 
nebo 30 síti je proměřena celá sledovaná oblast. Výsledky jsou využitelné pro 
kvantitativní popis prouděnf a jako zdroj vstupních dat pro numerické simu
lace. 
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•Velikostní spektrum částic 

TYPICK~ POUŽITÍ 

• husté reaktivní/nereaktivní spreje (automobilní vstřikovače, tlakové a dvou-médiové 
trysky s vyso1<9m1 průtoky kapaliny napf. do spalovacích komor, pro odsll'ovací 
zarfzenr, pro chlazenfv ocelái'ském průmyslu, pro atomizaci suspenzí, 
farmaceutický průmysl, vlhčení vzduchu atd.) 

• kapalné aerosoly z nebullzérů, CMAG a VOAG generátorů 
• aerodynamické a hydrodynamické studie ve volném prostl'edí i v průhledných 

modelech 
• dvoufázový tok kapalina-plyn (pohyb bublln, Jejich velikost) 
• studium dynamiky prouděnftekutin, turbulence, interakce spreje s okolím, interakce 

mezi Msticemi 
• frekvenčnr vlastnosti proudění a sprejů, nestability sprejů 

POSKYTOVAN~VÝSLEDKY 

• histogramy velikosti, rychlosti a času detekce (průletu) částic 
• libovolné vzájemné korelace těchto veličin s filtrací dat, výpočet dalších 

odvozených veličin, odhad koncentrací a hmotových toků 
• statistiky rychlosti a velikosti částic: 

• stl'ední průměry kapek, napf. Sauterův stfední průměr nebo de Brouckeho průměr 
• stl'ední a rrns složky rychlosti, intenzita turbulence 
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