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Úvod 

Kompresory nachádzajú svoje uplatnenie takmer vo všetkých technických oblastiach a sú 
podstatným prvkom vo výrobe, ťažbe, transporte, alebo chladení, či dokonca uchovávaní energie 
vo forme stlačeného vzduchu. Význam kompresorov potvrdzuje aj ich podiel na celosvetovej 
spotrebe energie. Kaminský [1] uvádza, že až 30 % elektrickej energie vo svete je spotrebovanej 
kompresormi. Systémy vyrábajúce stlačený vzduch sa podieľajú na elektrickej spotrebe 10 % v EÚ, 
približne 20 % v Japonsku a až 30 % v USA,[2], [3]. Základným prvkom týchto systémov je vždy 
kompresor. Ďalší dôležitý sektor je chladiaca technika. Podľa [4], [5] tvoria chladiace systémy 8 % 
elektrickej spotreby v domácnostiach v USA. Ďalší zdroj [6] uvádza, že v roku 2005 sa v USA 
spotrebovalo až 15 % elektrickej energie na pohon chladiacich systémov, pričom na pohon 
kompresoru sa spotrebuje až 70 % dodávanej energie. Z uvedených čísel je jasné, že kompresory 
sa významne podieľajú na spotrebe energie a tak aj produkcií emisií v ovzduší. Z tohto dôvodu  
je venovaná kompresorom pozornosť s cieľom zvýšiť ich účinnosť, znížiť náročnosť prevádzky 
a minimalizovať tak ich negatívny dopad na životné prostredie.  

Predkladaná dizertačná práca sa venuje návrhu simulačného  nástroja pre piestový kompresor a jeho 
validácií pre konkrétny typ piestového kompresoru. K dispozícií je pomerne veľké množstvo 
rozličných simulačných nástrojov využiteľných na analýzu piestových kompresorov, výber 
vhodného však závisí najmä na požadovaných výstupoch. Existujú nástroje s vysokým stupňom 
presnosti, ktoré detailne simulujú deje v kompresore, ale ich výpočtová a časová náročnosť je často 
neakceptovateľná vo výrobnom procese. Na druhom konci spektra sú nástroje, ktoré len veľmi 
hrubo popisujú procesy vo vnútri kompresoru, ale je možné získať takmer okamžitý odhad 
vlastností kompresoru. Matematický model vyvíjaný v rámci dizertačnej práce sa nachádza 
uprostred tohto spektra. Jeho zásadnou výhodou je rýchlosť výpočtu a jednoduchá možnosť 
prepojenia s ďalšími modelmi (napr. model celého chladiaceho systému, modely simulujúce 
systémy pre výrobu stlačeného vzduchu atď.) a taktiež univerzálnosť pre rôzne typy kompresorov. 
Tieto modely sa začali používať pre kompresory už pred tridsiatimi rokmi a s rôznymi úpravami sa 
používajú až dodnes. V rámci predkladanej dizertačnej práce bol tento model naprogramovaný 
v prostredí Matlab a validovaný pre rôzne typy kompresorov. Časť dizertačnej práce sa venuje  
aj stavbe experimentálnej trate práve za účelom validácie vyvíjaných simulačných nástrojov.  
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1 Kompresory 

Z hľadiska aplikácie sa kompresory rozdeľujú do dvoch základných kategórií: Kompresory 
industriálne a kompresory v chladiacich okruhoch. Industriálne kompresory sú často vyrábané  
na zákazku a líšia sa tak kus od kusu. Jedná sa hlavne o obrovské kompresorové stroje, slúžiace  
na ťažbu ropy a plynov, ich dopravu, prípadne kompresory v petrochemickej výrobe. Menšie 
priemyselné kompresory sú vyrábané sériovo a slúžia na pohon pneumatických zariadení a tiež  
vo výrobe. Tieto kompresory používajú najčastejšie vzduch ako pracovné médium, ale používajú 
sa aj iné plyny. Druhú významnú skupinu tvoria chladiace kompresory, ktoré pracujú s chladivami 
v uzavretom okruhu a sú produkované vo veľkosériovej výrobe.  

1.1 Druhy kompresorov 

Kompresory sa delia podľa spôsobu činnosti na objemové (obrázok 1.1) a rýchlostné. Podľa stupňa 
uzavretosti potom na hermetické, semi-hermetické a otvorené. Táto práca je zameraná na 
kompresory jedno-činné piestové. 

 

Obrázok 1.1: Rozdelenie objemových kompresorov. 

1.2 Procesy v kompresore a účinnosť kompresoru 

Podľa Pandeya a Soedel [7] je výkon stroja definovaný ako schopnosť plniť úlohu, ktorá mu bola 
pridelená. V prípade chladiacich kompresorov je to schopnosť zabezpečiť dostatočné množstvo 
chladiva pre príslušné pracovné podmienky, t.j. sací a výtlačný tlak [8]. V prípade priemyselných 
kompresorov platí v podstate rovnaký princíp a to je dosiahnuť požadovaný výtlačný tlak 
a zabezpečiť dostatočný prietok pracovného plynu pri čo najmenšej spotrebe energie. Pomer 
vykonanej práce a spotrebovanej energie následne formuje účinnosť. 

Postupnosť dejov v kompresore je zrejmá z obrázku 1.2, ktorý zároveň ukazuje rozdiel medzi 
ideálnym a skutočným kompresorom v p-V diagrame. Šrafované plochy zobrazujú tlakové straty 
vytvorené prietokom pracovného plynu cez sací ventil (saciu komoru) a výtlačný ventil (výtlačnú 
komoru). Odklon krivky kompresie (1-2) a expanzie (3-4) od adiabatickej krivky (obrázok 1.3) 
vyjadruje vplyv prestupu tepla medzi stenou valca a pracovným plynom a tiež úniky netesnosťami 
medzi piestom a valcom, prípadne okolo ventilov. Vplyv prenosu tepla na kompresiu je detailne 
zobrazený v T-s diagrame na obrázku 1.3. Pri začiatku kompresie (bod 1) je teplota plynu nižšia 
ako teplota steny valca, takže plyn dostáva energiu zo steny a zvyšuje svoju entropiu. Po vyrovnaní 
teplôt (bod A) dochádza k zmene smeru tepelného toku. Plyn odovzdáva teplo stene valca, čo je 
v T-s diagrame zobrazené zmenou sklonu dotyčnice k polytrope medzi bodom A a bodom 2poly. 
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Obrázok 1.2: Pracovný cyklus kompresoru a popis jednotlivých dejov. 

 

Obrázok 1.3: Priebeh kompresie pre ideálny (adiabatický dej) a skutočný (polytropický dej) kompresor. 

Práca vykonaná ideálnym kompresorom (Wth = Wisen) musí byť teda navýšená o prácu určenú  
na prekonanie tlakových strát vo ventiloch (Wsuc a Wdis) a prácu potrebnú na vykompenzovanie strát 
spojených s prenosom tepla, či únikmi netesnosťami (Wef). Indikovaná práca skutočného 
kompresoru (Wind) je tak súčet všetkých prác potrebných na vykonanie pracovného cyklu 
skutočného kompresoru a prekonanie termodynamických strát. Porovnanie práce ideálneho 
kompresoru pre dané pracovné podmienky a skutočného kompresoru formuje izoentropickú 
účinnosť, rovnica (1.1) a (1.2), [9]. 
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Izoentropická účinnosť a celková účinnosť popisujú kompresor z pohľadu jeho schopnosti 
premeniť dodávanú energiu na prácu. Ďalší dôležitý faktor popisujúci efektívnosť kompresoru  
je objemová účinnosť (dopravná účinnosť), ktorá je definovaná ako pomer objemových tokov,  
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kde V̇suc je skutočný nasávaný objem a Vz je zdvihový objem kompresoru [10]. Objemová účinnosť 
je ovplyvnená týmito zásadnými faktormi: sklz motora, prenos tepla, re-expanzia plynu zo 
škodného objemu, straty netesnosťami a prietok ventilmi. 

1.3 Ventily 

Ideálny priebeh pohybu ventilu je zobrazený na obrázku 1.4 a). Ventil sa rýchlo otvorí a zostáva 
otvorený až do dosiahnutia HÚ piestu. Presne v HÚ sa ventil zatvorí, čím sa zabráni spätnému toku 
plynu. Oneskorené zatváranie ventilu je vykreslené na obrázku b). Dlho po prekonaní HÚ zostáva 
ventil otvorený a stlačený plyn sa dostáva späť do valca. Posledný obrázok c) ukazuje poskakovanie 
a kmitanie ventilu počas intervalu otvorenia, čím dochádza k vzniku tlakových pulzácií  
a k neefektívnemu plneniu pracovného priestoru. Okrem týchto nepriaznivých prevádzkových 
stavov je nutné ventily optimalizovať pre čo najmenšie tlakové straty a znížiť tak množstvo 
dodávanej práce. Pohyb ventilov je primárne daný pôsobiacim tlakom vo valci kompresoru 
a v sacom, prípadne výtlačnom potrubí. Okrem toho ovplyvňuje pohyb ventilu pružinový systém. 
Jeden z prvých semi-empirických matematických modelov popisujúcich pohyb ventilov publikoval 
Costagliola [11]. Jeho teória je postavená na pružinovom systéme s jedným stupňom voľnosti, 
pričom neuvažuje tlakové pulzácie ani interakciu medzi tekutinou a hmotou ventilu. Táto teória 
z roku 1950 sa používa v množstve aplikácií dodnes pre rýchle a relatívne presné riešenie pohybu 
ventilov v nástrojoch simulujúcich kompresor ako celok, prípadne ako súčasť väčšieho systému 
(napr. chladiaci okruh).  

 

 

Obrázok 1.4: Ideálny a chybný pohyb ventilu. 

a) 

b) 

c) 
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1.4 Prenos tepla 

Veľkú časť z termodynamických strát kompresora tvorí prehrievanie plynu v sacom trakte. 
Ohrievaním plynu sa znižuje jeho hustota a tak sa do daného objemu valca dostane menej hmoty 
pracovného plynu. Každé zvýšenie teploty plynu pred začiatkom kompresie o 1 K, znižuje 
koeficient výkonu COP (coefficient of performance) o 0,32 % [12]. Almbauer [12] uvádza na 
obrázku 1.5 koreláciu medzi teplotou plynu na počiatku kompresie, COP faktorom a indikovaným 
výkonom. Čím vyššia je teplota plynu, tým nižšia je účinnosť kompresoru a zvyšuje sa indikovaný 
príkon.  

K podobnému záveru dospel aj Morriensen [4]. Zvýšenie teploty chladiva R134a z -10 °C na 50 °C 
spôsobí nárast práce potrebnej pre jeden cyklus kompresoru o 26 % a zníženie hmotnostného toku 
o 20 %. Prehrievanie plynu v sacom trakte negatívne ovplyvňuje aj spoľahlivosť kompresoru. Čím 
vyššia je teplota plynu pred kompresiou, tým vyššia bude aj po kompresii. Vysoká teplota  
na výtlaku môže spôsobiť zvýšenú degradáciu materiálu, alebo riziko vznietenia mazacieho oleja.  

Hlavným zdrojom tepla v kompresore je samotný proces stlačovania plynu, pričom viac ako 70 % 
dodávanej energie do kompresora sa mení na teplo [13]. V prípade otvorených kompresorov  
je často valec chladený okolitým vzduchom, avšak hermetické kompresory sú uzavreté v plášti, 
v ktorom je zmes pracovného plynu (chladiva), vzduchu a prípadne oleja. Teplo generované 
stláčaním plynu sa tak dostáva do stien valca a ventilovej hlavy, odkiaľ prechádza postupne  
až k čerstvému pracovnému plynu v sacom potrubí. Okrem toho sa v hermetickom 
a semihermetickom kompresore akumuluje teplo z mechanických strát pohonu, tvorené trením 
medzi pohyblivými časťami kompresoru. 

 

 

Obrázok 1.5: Korelácia teploty na počiatku kompresie, COP faktoru a indikovaného príkonu [12]. 
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2 Matematické modely pre kompresory 

Pri vývoji a analýze kompresorov je dnes bežné používať matematické simulácie. Pomocou 
rôznych simulačných nástrojov je možné zlepšiť parametre kompresoru už počas vývojovej fázy 
a otestovať kompresor v rôznych prevádzkových stavoch, čím je možné predísť prípadným 
problémom. Existuje široká škála simulačných modelov, ktoré poskytujú rôzne úrovne presnosti 
výsledkov. Vzhľadom na zameranie práce budú podrobne popísané nasledujúce druhy simulačných 
nástrojov: 

• modely dejov vo valci kompresoru, 

• termálne modely, 

• modely prestupu tepla. 

2.1 Modely procesov vo valci kompresoru 

Podľa požadovanej presnosti, miery rozlíšenia detailov, alebo rýchlosti výpočtu, je možné túto 
kategóriu rozdeliť do nasledujúcich skupín: 

• modely založené na polytropickom deji, 

• modely založené na energetickej bilancii, 

• numerické CFD modely. 

2.1.1 Modely založené na rovnici polytropického deja 

Tieto modely sú založené na základných termodynamických vzťahoch a semi-empirických 
koreláciách určených pre výpočet troch základných vlastností kompresoru: hmotnostný prietok, 
príkon kompresoru a teplota plynu na výtlaku. Výhodou týchto modelov je, že nepotrebujú veľké 
množstvo vstupných údajov. Postačujúci je tlakový spád, zdvihový objem, otáčky a eventuálne 
teplota okolia. Semi-empirické polynómy sa následne kalibrujú pomocou merania a tieto dáta sa 
extrapolujú na širší interval pracovných podmienok alebo iné chladivá, či podobné kompresory. 
Modely sa nepoužívajú samostatne na analýzu kompresoru, ale slúžia ako súčasť simulačného 
modelu pre celý systém, v ktorom je kompresor zapojený (napr. chladiaci okruh). Vývojom týchto 
modelov sa zaoberali Jähing [14], Negrao [15], Li [16] a Posch [17]. 

2.1.2 Modely založené na energetickej bilancii 

V prípade analýzy nestacionárnych procesov v kompresore je nutné použiť komplexnejšie 
výpočtové metódy – založené na energetickej bilancii.  Pri výpočte je nutné definovať kontrolné 
objemy (KO) a sledovať v nich hmotnostný a energetický tok, navyše je však nutné venovať 
pozornosť časovo závislým energetickým procesom na hraniciach kontrolného objemu. Na vstupe 
a výstupe do KO sa predpokladá uniformný tok tekutiny s konštantnými vlastnosťami v čase 
a priereze. Zmena hmotnosti v KO je vyjadrená rovnicou (2.1), kde je zmena daná počiatočným 
a koncovým stavom. [18] 

 in out elementm m m− =∆   (2.1) 

Veľkosť zmeny energie v KO závisí na množstve prenesenej energie cez jeho hranice, či už  
vo forme tepla a práce, alebo hmotnostným tokom cez hranice. Zmena je potom rovná rozdielu 
koncového a počiatočného stavu, rov. (2.2). [18] 

 in out elementE E E− =∆   (2.2) 
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V prípade, že je zmena kinetickej a potenciálnej energie v kontrolnom objeme zanedbateľná 
(nevyužíva sa v kontrolnom objeme), rovnicu (2.2) je možné prepísať na rovnicu (2.3). [18] 

 ( )2 2 1 1 e lem en t
o u t in

Q W m h m h m u m u− = − + −∑ ∑   (2.3) 

Kontrolný objem (element) je v prípade výpočtu piestového kompresoru valec, pričom vstup 
a výstup z kontrolného objemu tvoria ventily a piest reprezentuje pohyblivú hranicu elementu.  

Bilančné modely vyžadujú pomerne veľké množstvo vstupných údajov a ich variabilita je 
obmedzená v prípade väčších konštrukčných zmien medzi vyhodnocovanými kompresormi. 
Výhodou je však rýchlosť, jednoduchá možnosť úpravy matematických modelov a tiež možnosť 
analyzovať kompresor samostatne ako aj v systéme. Bilančné modely poskytujú tieto výsledky  
a vlastnosti: 

• priebeh tlaku a teploty vo valci – indikovaný p-V diagram, 

• dynamická charakteristika ventilov – poloha a rýchlosť ventilov v čase, rýchlosť 
nárazu... 

• tlakové straty ventilmi, 

• jednoduché porovnanie rôznych elementárnych geometrických zmien (pohonný 
mechanizmus, ventily), 

• analýza prestupu tepla, 

• možnosť jednoduchej kombinácie s ďalšími modelmi, napr.: model pre termálnu 
analýzu, model elektrického pohonu atď.). 

2.1.3 Numerické modely 

V prípade požiadavky na vyššie rozlíšenie detailov pri analýze kompresoru je nutné riešiť  
aj prúdenie plynu. Vo voľnom objeme valca dochádza často k intenzívnemu prúdeniu a víreniu  
aj po zatvorení ventilov, dôležité je však aj prúdenie v sacom a výtlačnom potrubí. Použitím 
bilančného modelu nie je možné analyzovať niektoré detaily z dôvodu zanedbania prúdenia (napr. 
prúdenie okolo ventilov, okolo stien valca a piestu, alebo presná kinematika ventilov). Pri riešení 
takéhoto problému je vhodné použiť postupy z mechaniky tekutín a komerčné CFD programy 
(CFX, Fluent, CCM a podobne). 

2.2 Metódy riešenia prenosu tepla v kompresore 

Podľa dostupnej literatúry existujú dva základné matematické prístupy k riešeniu tepelného toku 
v kompresore. Analytický prístup (metóda tepelnej siete) je matematicky jednoduchší, je rýchly 
a nevyžaduje veľký výpočtový výkon. Jeho nevýhodou je nutnosť „kalibrácie“ tepelných odporov 
medzi bodmi tepelnej siete. Univerzálnosť tohto nástroja je tak limitovaná konkrétnym 
kompresorom. Je možné však meniť pracovné podmienky, prípadne pracovné médium. Rovnaké 
obmedzenie na konkrétny kompresore – geometriu, majú aj komplexnejšie výpočtové metódy, CFD 
a MKP. Na druhú stranu poskytujú presnejšie výsledky (rozloženie teploty, súčinitele prestupu 
tepla atď.) za cenu väčších výpočtových nárokov. Výhodou je tiež nezávislosť modelu na kalibrácií. 
V súčasnosti sa tieto modely kombinujú, čím je možné skrátiť výpočtový čas pri zachovaní 
požadovanej presnosti. 

2.3 Prenos tepla vo valci kompresora 

Kompresia vo valci je jedným z najväčších zdrojov tepla v kompresore, ktoré sa prenáša do ďalších 
častí kompresora. Takto dochádza k prehrievaniu nasávaného plynu a znižovaniu účinnosti. Ďalší 
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negatívny jav pri ohrievaní pracovného plynu je zvyšovanie kompresnej práce. Minimálnu prácu, 
a teda aj najvyššiu účinnosť kompresoru, dosiahneme pri izotermickej kompresii. To je však 
nevhodné pre chladiace kompresory, kde by následne nedochádzalo k výmene tepla 
v kondenzátore. V tomto prípade je cieľom priblížiť sa adiabatickej kompresii. Pri reálnom procese 
stláčania plynu však vždy dochádza k nárastu teploty, preto sa v kompresoroch používajú na 
chladenie valca chladiče. V niektorých prípadoch sa používa aj vstrekovanie kvapaliny do priestoru 
valca. [19], [20] 

Analýzou tepelných pochodov v kompresore získame prehľad o rozložení teploty pre rôzne 
pracovné podmienky a konfigurácie. V dostupnej literatúre je možné nájsť pomerne veľké 
množstvo rôznorodých vzťahov, ale ich presnosť nie je explicitne overená a oblasť využitia tiež nie 
je jasne definovaná. Väčšina vzťahov je založená na výpočte bezrozmerného Nusseltovho čísla 
podľa vzťahu (2.4). Rozdiely sú aj vo výpočte rýchlosti u pre Reynoldsove číslo, vzťah (2.5). 

  Re Prb cNu a= .  (2.4) 

 Re
u D

ν
=  (2.5) 
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3 Matematický model kompresoru 

V tejto kapitole nasleduje detailný popis matematických modelov vytvorených v rámci dizertačnej 
práce. Na simuláciu termodynamických dejov vo valci kompresoru bol vybraný model založený  
na energetickej bilancií v kontrolnom objeme (viď kapitola 2.1.2). Tento model je najčastejšie 
využívaný pri analýze kompresorov. Okrem termodynamického modelu pre valec kompresoru bol 
vytvorený aj termálny model kompresoru, ktorý rieši tepelnú záťaž jednotlivých častí kompresoru 
(kapitola Error! Reference source not found.).  

3.1 Termodynamický model kompresoru 

Energia dodávaná motorom sa mení na kompresnú prácu piestu. Pracovný plyn prúdi do valca  
cez ventily, pričom zdieľa teplo s okolitými stenami. Všetky tieto deje sú matematicky popísané 
v nasledujúcom texte v rámci termodynamického modelu kompresoru. 

3.1.1 Kľukový mechanizmus 

Objem pracovného priestoru vymedzuje pohybujúci sa piest. Ten je ovládaný kľukovým 
mechanizmom, ktorý je podobný tým v piestových spaľovacích motoroch. Rozdiel je v prenášanej 
sile (resp. práci), ktorá má opačný smer, tzn. z kľukového hriadeľa do pracovného priestoru 
kompresora. Väčšina kompresorov využíva najjednoduchší typ kľukového mechanizmu (obrázok 
3.1), zloženého zo samotnej kľuky, ojnice a piestu.  

 ( ) ( ) ( )cos cost t ty j CA l RA= ⋅ + ⋅  (3.1) 

 ( ) ( ) ( )

2
2

0 cos sint t t

j
Z j l Z j CA l l CA

l
 = + + − ⋅ − −  
 

  (3.2) 

 

Obrázok 3.1: Schematický nákres kľukového mechanizmu v kompresore. 
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3.1.2 Energetická analýza kontrolného objemu 

S využitím 1. Termodynamického zákona je možné analyzovať priebeh procesov vo valci 
kompresoru, resp. v kontrolnom objeme. Tento prístup zanedbáva prúdenie vo valci a predpokladá 
uniformné rozloženie teploty a tlaku v kontrolnom objeme. Z tohto dôvodu sa tieto modely častou 
označujú ako „kvázi-statické“ alebo 0D modely. 

Rovnicu (2.3) v diferenciálnom tvare (3.3) je možné riešiť numericky, kde sa osvedčili metódy 

Runge-Kutta. Alternatívou je nahradenie diferenciálu v rovnici (3.3) postupnými diferenciami, 
čoho výsledkom sú diskrétne hodnoty priebehu stavových veličín v cykle kompresoru [21]. 
Riešením energetickej rovnice (3.3) dostávame tak hodnotu vnútornej energie v novom časovom 
kroku ut+1, rovnica (3.4). Podobné riešenie energetickej rovnice je možné nájsť napríklad v [22]. 

 i
i

dmdW dQ dU
h

dt dt dt dt
+ + ⋅ =∑   (3.3) 

 ( ) ( )1

1
t s s d d t tt t

V m
u Q m h m h p u

m t t+
∆ ∆ = + − − − + ∆ ∆ 

ɺ ɺ ɺ   (3.4) 

Prvý člen rovnice (3.3) vyjadruje prácu piestu a jej výpočet je závislý na zmene objemu  
pri okamžitom tlaku. 

 
dW dV V

p p
dt dt t

∆= =
∆

  (3.5) 

Na výpočet tepelného toku sa používa Newtonov ochladzovací zákon, (3.6). Súčiniteľ prestupu 
tepla je určený pomocou bezrozmerného Nusseltovho čísla, rov. (3.7). 

 ( )stena plyn

dQ
S T T

dt
α= ⋅ ⋅ −   (3.6) 

 
Nu

D

λα ⋅=   (3.7) 

Tretí člen rovnice (3.3) udáva hmotnostný tok cez sací alebo výtlačný ventil. Riešením energetickej 
rovnice je možné získať jednu stavovú veličinu, v tomto prípade teplotu, ktorú je možné vyjadriť 
pomocou rovnice (3.8).  

 v

du dT
c

dt dt
=   (3.8) 

V prezentovanom výpočtovom programe je však namiesto rovnice (3.8) použitá databáza chladív 
CoolProp [23], [24]. V tomto programe je možné získať požadovanú vlastnosť pracovného plynu 
na základe dvoch stavových veličín. Sústavu energetickej a stavovej rovnice je nutné doplniť 
o rovnicu kontinuity (3.9), vďaka ktorej je možné dopočítať hustotu plynu vo valci, rov. (3.10). 

 , , ,
cyl

suc dis leak b suc b dis b leak

dm
m m m m m m

dt
= − − − + +ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ   (3.9) 

 
cylm

V
ρ =   (3.10) 
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3.1.3 Ventily 

Kinematika a dynamika ventilov je určená tlakovým rozdielom medzi valcom a sacím, či 
výtlačným potrubím, tuhosťou pružiny, prípadne tuhosťou jazýčkového ventilu a v neposlednom 
rade tlmiacim účinkom pretekajúcej tekutiny. Ventily majú často obmedzený pohyb tzv. 
obmedzovačom (z angl. „limiter“), ktorý sa používa preto, aby sa zabránilo nežiadúcemu pre-
pruženiu a následnému silnému kmitaniu, ktoré by mohlo znižovať životnosť ventilu. Takéto 
obmedzovače pohybu sa používajú hlavne pri výtlačných ventiloch. V zjednodušených 
simulačných nástrojoch sa na riešenie pohybu používa najčastejšie rovnica s jedným stupňom 
voľnosti [11], rov. (3.11). 

 
2

2
1

n

i
i

d x dx
m b cx F

dt dt =

+ + =∑   (3.11) 

Rovnica (3.11) platí pre najjednoduchší typ systému hmotný objekt – pružina a v zjednodušených 
modeloch sa často zanedbáva konštanta tlmenia b. Niekoľko posledných publikácií (napr. [25], 
[26], [27]) naznačuje, že tento prístup nie je ideálny pre zistenie presných parametrov ventilu, 
obzvlášť ak sa jedná o deformovateľné jazýčkové ventily. Dochádza k nepresnostiam pri určení 
pohybu a deformácie ventilu, ktoré sú dôležité pri určení životnosti ventilu. Z globálneho hľadiska, 
kedy je dôležitý hlavne prietok ventilom, je možné tento prístup použiť, čo potvrdzuje väčšina 
súčasných publikácií, ktoré nie sú vyslovene zamerané na analýzu ventilu. Pri analýze pevných, 
nedeformovateľných ventilov, akými sú napríklad prstencové, alebo kónické ventily, je použitie 
tohto prístupu pomerne presné. Samozrejme, nie je možné postihnúť kmitanie ventilu, prípadne 
poskakovanie ventilu v inom smere ako je hlavný pohyb.  

Rozloženie tlaku na ventile nie je v skutočnosti rovnomerné, čo je dôsledok intenzívneho prúdenia 
okolo ventilu. Skutočná plocha, na ktorú pôsobí tlaková sila tak môže byť menšia ako je celková 
geometrická plocha ventilu. Nasir [28] použil vo svojej práci termín efektívna silová plocha 
(„effective force area“), ktorá predstavuje skutočnú plochu vystavenú pôsobeniu tlakovej sily.  
Jej hodnota je daná rovnicou (3.12) a vypočíta sa z pomeru skutočnej a ideálnej sily pôsobiacej  
na ventil, rov. (3.14). Podobný postup je použitý aj pri výpočte efektívnej prietokovej plochy. 

 ,p ef forceF pφ= ⋅∆   (3.12) 

 ,ef force force Sφ ζ= ⋅   (3.13) 

 ,

,

p sk
force

p id

F

F
ζ =   (3.14) 

 ,ef flow flow Sφ ζ= ⋅   (3.15) 

 sk
force

th

m

m
ζ =

ɺ

ɺ
  (3.16) 

Hmotnostný tok ventilom 

Po určení polohy ventilu je možné vypočítať hmotnostný tok ventilom pomocou St. Venantovej 
rovnice (3.17). Rovnica predpokladá jedno-rozmerné, izoentropické prúdenie. Všetky vstupné 
veličiny sú známe z predchádzajúcich výpočtov, okrem efektívnej prietokovej plochy φef,flow.  
Táto veličina okrem skutočnej prietokovej plochy φ, ktorá je daná polohou ventilu, obsahuje v sebe 
aj lokálny stratový súčiniteľ ζ. Ten je možné zistiť buď experimentálne, alebo s využitím CFD 
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softvéru. V stratovom súčiniteli sa prejavuje tlaková strata, strata spojená so zúžením prúdu  
pri prietoku ventilom, alebo vírenie v okolí ventilu či trecie straty. 

 

1 1

2 1 2
, 1

1 1 1

2
1

1ef flow

p p p
m

p p

κ
κ κκφ ρ

κ ρ

− 
    = ⋅ ⋅ −    −    

 

ɺ   (3.17) 

3.1.4 Overenie termodynamického modelu 

Každý matematický model je nutné pred praktickým použitím verifikovať a validovať, ideálne 
s využitím experimentálne získaných dát. V tomto prípade bolo overenie uskutočnené porovnaním 
výsledkov prezentovaného modelu s validovaným počítačovým modelom Recips. Vstupné 
a okrajové podmienky pre validáciu boli zadané podľa skutočného chladiaceho kompresoru, ale 
z dôvodu dohody o utajení nie sú tieto hodnoty uvádzané v tejto práci. Sací a výtlačný tlak bol 
nastavený tak, aby spadal do pracovnej obálky kompresoru. Pre ľahšiu orientáciu vo výsledkoch 
a grafoch bol termodynamický model vytvorený autorom tejto dizertačne práce nazvaný reComp. 
Počítačový model použitý ako vzor pre validáciu sa nazýva Recip. 

Simulačný model kompresoru potrebuje minimálne dve otáčky kľukovej hriadele na ustálenie 
základných parametrov pracovného cyklu. Výsledky uvádzané v tejto kapitole sú teda vyhodnotené 
z tretej alebo štvrtej otáčky kľuky od spustenia výpočtu. Z výsledkov na obrázku 3.2 je zrejmé, že 
oba modely predpovedajú v podstate rovnaký priebeh tlaku počas jednej otáčky kľukového 
hriadeľa. Maximálny tlak a jeho poloha v cykle sa rovnako zhodujú medzi oboma modelmi. Takisto 
to platí aj pre minimálny tlak počas procesu nasávanie.  

Porovnanie modelov z hľadiska teploty (obrázok 3.3) ukazuje rovnakú zhodu výsledkov ako 
v prípade tlaku. Výsledky sa líšia v niektorých miestach o 0,5 °C, čo je v podstate zanedbateľná 
hodnota. Tieto minimálne rozdiely v tlaku a teplote môžu byť spôsobené rozdielnym výpočtom 
stavových veličín v počítačových modeloch. Model reComp využíva databázu CoolProp [24], 
zatiaľ čo model Recip používa RefProp [29].  

 

Obrázok 3.2: Priebeh tlaku počas jednej otáčky kľuky. 
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Obrázok 3.3: Priebeh teploty počas jednej otáčky kľuky. 

3.2 Termálna analýza kompresoru 

Snaha analyzovať tepelné pochody v kompresore a rozloženie teploty medzi jednotlivými 
komponentami viedla k vytvorenie termálneho modelu pre kompresor. Z troch možných prístupov: 
integrálny, hybridný a diferenciálny (kapitola 2.2), bol vybraný najjednoduchší model  
a to integrálny. Výhodou je opäť rýchlosť a relatívne dobrá presnosť. V rámci dizertačnej práce bol 
však aj tento model porovnaný s iným simulačným modelom a meraniami.  

 

Obrázok 3.4: Schematický nákres kompresoru s vyznačenými kontrolnými objemami [8]. 
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Termálny model je založený na riešení rovnice pre 1. Zákon termodynamiky, rovnica (3.18)  
pre konečný počet prvkov, resp. kontrolných objemov. 

 0in outmh mh W Q− + − =∑ ∑ ɺɺɺ ɺ   (3.18) 

 ( )x y x yQ UA T T−= −ɺ   (3.19) 

3.2.1 Overenie termálneho modelu 

Termálny model je možné použiť na analýzu akéhokoľvek kompresoru, avšak je nutné zabezpečiť 
kalibračné meranie na určenie globálnych súčiniteľov prestupu tepla. Hodnoty týchto súčiniteľov 
boli kalibrované meraním pre jedny pracovné podmienky a následne boli použité pre všetky ostatné 
pracovné podmienky Jedinými vstupnými údajmi boli tlak na vstupe a výstupe z kompresoru, 
teplota na vstupe do kompresoru a parametre kompresoru. Všetky ostatné hodnoty sú spočítané buď 
termodynamickým, alebo termálnym modelom. Výsledky pre pracovné podmienky č. 2 sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke.  

Tabuľka 3.1: Porovnanie výsledkov merania a matematického modelu. 

Pracovné podmienky č.2 

Pozícia Značka 
Nameraná hodnota 

[°C] 
Vypočítaná hodnota 

[°C] 
Pomer 

[%] 

Sacia komora Tsc 53,6 53,6 100 

Stena valca Tw 96,8 95,1 98 

Výtlačná komora Tdc 128,1 128,6 100 

Tlmič výtlak Tdm 107,5 112,2 104 

Výtlačné potrubie Tdl 88,9 92,9 104 

Motor Tmot 86,5 90,1 104 

Olej Toil 70,5 69,6 99 

Schránka kompresoru Tshell 65,0 64,7 100 

Vnútorné prostredie Tie 71,0 70,8 100 

 

Z výsledkov je zrejmé, že termálny model kompresoru je schopný predpovedať teplotu 
v špecifických bodoch kompresoru s pomerne dobrou presnosťou. Rozdiel medzi nameranými 
a vypočítanými teplotami sa priemerne pohybuje okolo 5 % a maximálny rozdiel je 9 %. Najväčšia 
nepresnosť je pri pracovných podmienkach č. 1, kde rozdiely dosahujú maximálne 8 °C  
a to vo výtlačnom tlmiči. Všetky ostatné odchýlky sa pohybujú podstatne nižšie, približne do 3 °C. 
Rozdiely medzi matematickými a experimentálny výsledkami sa zvyšujú so zvyšujúcim sa 
rozdielom pracovných podmienok, hlavne tlakov. Rozdiely môžu byť spôsobené viacerými 
faktormi, napríklad: termálny model nezohľadňuje rýchlosti prúdenia v potrubí, vplyv oleja a 
prirodzené prúdenie spôsobené rozdielom teplôt. 

3.3 Prestup tepla vo valci kompresoru 

V rámci tejto práce boli bližšie analyzované najpoužívanejšie korelačné vzťahy, konkrétne vzťahy 
podľa Annanda [30], Adaira [31], Disconzi [32], Aignera [33] a Woschniho [34]. Cieľom tejto 
práce bolo porovnať vzťahy medzi sebou, určiť ich vplyv na izoentropickú a objemovú účinnosť 
kompresoru a nakoniec ich porovnať aj s numerickou simuláciou v komerčnom programe. Táto 



18 
 

kapitola vychádza priamo z publikácií autora v impaktovanom časopise [9] a na medzinárodných 
konferenciách [35], [36]. 

3.3.1 Porovnanie integrálnych modelov prestupu tepla 

Analýza korelačných vzťahov prebiehala pri rôznych pracovných podmienkach, pričom k zmenám 
dochádzalo na vstupnej teplote plynu, teplote steny valca, pozoroval sa aj vplyv rýchlosti 
kompresoru (resp. otáčok) a tiež sa pozorovali charakteristiky rôznych pracovných plynov v 
kompresore. Použité boli tieto plyny: vzduch, CO2, chladivo R134a a chladivo R404a.  

Priebeh tepelného toku počas jednej otáčky kľukovej hriadele je zobrazený na obrázku 3.5 
a obrázku 3.6. Pre lepší prehľad bola otáčka rozdelená do štyroch intervalov: A – kompresia, B – 
výtlak, C – expanzia a D – nasávanie.  

 

Obrázok 3.5: Priebeh teploty počas jednej otáčky kľuky pre rôzne modely prestupu tepla.

 

Obrázok 3.6: Tepelný tok v rámci jednej otáčky kľukovej hriadele, R134a, Tstena = 90 °C, Tin = 50 °C. 

Viditeľné rozdiely medzi modelmi sú badateľné hlavne počas výtlaku (B) a následnej expanzie (C). 
Z hľadiska bezpečnosti a životnosti je dôležitá maximálna teplota počas výtlaku a aj tu sú viditeľné 
pomerne veľké rozdiely medzi modelmi. Z hľadiska objemovej účinnosti je dôležitá teplota plynu 
počas nasávania, resp. na začiatku kompresie. Tu sa jednotlivé modely k sebe približujú, aj keď aj 
v tomto prípade sa objavujú malé rozdiely.  

A B C D 

D A C 

B 
teplota steny 
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 Zvýšenie teploty steny alebo teploty nasávaného plynu znamená pokles objemovej účinnosti. 
Prezentované výsledky ukazujú, že medzi modelmi prestupu tepla je pomerne veľký rozdiel 
v prípade, že vyhodnocujeme množstvo preneseného tepla.. Z praktického hľadiska je však dôležitý 
vplyv modelov na účinnosť. Rozdiely medzi modelmi sú výrazné najmä pri použití chladiva ako 
pracovného plynu. Pri teplote steny 90°C je maximálny rozdiel medzi modelmi 9,6 % pre 
izoentropickú účinnosť a 3,4 % pre objemovú účinnosť, viď tabuľka 3.2 a tabuľka 3.3. Zvýšením 
teploty steny na 140 °C sa rozdiely ešte zvýšia, na 30,4 % a 6,6 %. Pri použití vzduchu alebo CO2 
ako pracovného plynu sú rozdiely medzi modelmi z pohľadu izoentropickej účinnosti menšie, ale 
naopak mierne väčšie z pohľadu objemovej účinnosti. Opäť sa zdá, že pre daný kompresor 
a pracovné podmienky sa model prestupu tepla podľa Adaira odchyľuje od všetkých ostatných 
modelov. Model je najmenej citlivý na zmenu teploty steny pri vyhodnotení účinností a teploty na 
počiatku kompresie. Naopak najviac citlivý je model podľa Disconzi. 

Tabuľka 3.2: Izoentropická účinnosť, faktor hmotnostného toku a teplota na počiatku kompresie pre CO2 a 
teplotu plynu na vstupe Tin = 50 °C. 

  twall = 90 °C twall = 140 °C 

 ηisen εvv1 Tcomp_0 ηisen εvv1 Tcomp_0 

Adiabaticky  100,0 100,0 324,9 100,0 100,0 324,9 

Annand [37] 94,4 97,3 325,4 98,6 94,1 337,7 

Adair [31] 98,4 99,6 326,4 99,5 98,6 331,1 

Disconzi  [32] 100,1 95,7 333,4 106,9 91,4 348,8 

Aigner [33] 99,7 97,5 329,5 104,5 94,4 339,6 

Woschni [34] 95,7 98,4 324,3 99,1 96,3 332,2 

 

Tabuľka 3.3: Izoentropická účinnosť, faktor hmotnostného toku a teplota na počiatku kompresie  
pre R134a a teplotu plynu na vstupe Tin = 50 °C. 

  twall = 90 °C twall = 140 °C 

 ηisen εvv1 Tcomp_0 ηisen εvv1 Tcomp_0 

Adiabaticky  100,0 100,0 325,2 100,0 100,0 325,2 

Annand [37] 98,4 97,9 328,2 117,8 95,4 339,5 

Adair [31] 100,1 99,5 327,2 105,0 98,7 331,6 

Disconzi  [32] 108,0 96,1 334,1 135,4 92,1 348,8 

Aigner [33] 103,7 97,7 329,8 120,2 95,0 339,1 

Woschni [34] 98,8 98,5 327,0 111,9 96,7 334,6 

Závery analýzy prestupu tepla vo valci kompresoru a porovnania modelov medzi sebou by sa dali 
zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

• Semi-empirické modely prestupu tepla predpovedajú rôzne množstvo tepelného toku 
medzi stenou a pracovným plynom, avšak trendy všetkých modelov sú veľmi 
podobné. 

• Modely prestupu tepla majú rozdielny vplyv na izoentropickú účinnosť. To platí  
aj pre objemovú účinnosť, rozdiely sú však menšie.  
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• V analýze bol použitý vzduch, CO2 a chladivá R134a a R404a. Výsledky pre chladivá 
boli takmer totožné a pre dvojicu vzduch a CO2 veľmi podobné, preto nie sú vždy 
uvádzané všetky výsledky. 

• Všetky plyny sú citlivé na zmenu pracovných podmienok (teploty), preto je nutné 
presne poznať okrajové podmienky. 

• Zmena rýchlosti kompresora ovplyvňuje tepelný tok v kompresore, ale vplyv  
na účinnosť je malý.  

• Model podľa Adaira nereaguje dostatočne citlivo na zmenu okrajových podmienok  
pri porovnaní s ostatnými modelmi, prípadne s izoentropickým procesom. 

3.3.2 Riešenie prestupu tepla vo valci kompresoru pomocou numerických metód 

Pri využití semi-empirických modelov je hodnota tepelného toku na všetkých plochách vnútri valca 
rovnaká a teda platí, že množstvo preneseného tepla je závislé len na veľkosti plochy. Tá je 
konštantná v prípade piestu a ventilovej dosky (hlava valca), ale mení sa v prípade vnútornej plochy 
valca v závislosti na polohe piestu. V skutočnosti je koeficient prestupu tepla ovplyvnený 
charakterom prúdenia v tesnej blízkosti steny. Zjednodušené modely prestupu tepla nedokážu tento 
jav zaznamenať, ale vďaka CFD simuláciám je možné sledovať charakter prúdenia vo valci 
kompresoru a tým presnejšie určiť tepelný tok.  

Tabuľka 3.4: Percentuálne rozdelenie tepelného toku medzi jednotlivé plochy. 

 CFD simulácia  0D simulácia 

 Piest Stena Hlava  Pies Stena Hlava 

Expanzia        

      kladný 56 6 38  46 13 41 

      záporný 55 1 45  51 3 46 

Nasávanie 17 44 40  17 69 15 

Kompresia        

      kladný 8 73 19  10 80 9 

      záporný 29 32 39  25 53 22 

Výtlak 53 10 37  40 24 36 

        

Celkovo kladný 19 43 39  16 69 15 

Celkovo záporný 45 17 38  36 31 33 

 

Pri rozdelení tepelného toku len na základe veľkosti príslušnej plochy, dochádza k nepresnostiam 
v množstve preneseného tepla. V tabuľke 3.4 sú uvedené výsledky z numerickej simulácie 
a výsledky zo simulácie s použitím termodynamického modelu v kombinácií so zjednodušenými 
integrálnymi modelmi prestupu tepla. V tomto prípade je jedno, ktorý konkrétny model prestupu 
tepla sa zvolí, pretože množstvo preneseného tepla je dané len veľkosťou plochy a tá je vždy 
rovnaká. 

Distribúcia tepelného toku v prípade 0D simulácie je tak závislá len na aktuálnej veľkosti plochy, 
v prípade CFD simulácie má vplyv na tepelný tok aj rozloženie rýchlosti vo valci. Pri porovnaní 
výsledkov je vidieť, že v oboch prípadoch sú veľmi podobné výsledky pre plochu piestu 
a výraznejšie rozdiely je vidieť iba v blízkosti HÚ. Rozdiely je badať hlavne na stene valca a hlave 
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valca. V 0D simulácií je nadhodnocované množstvo preneseného tepla cez stenu valca a naopak 
podhodnocované cez stenu hlavy. Dôvodom je už spomínané prúdenie plynu vo valci.  

Tabuľka 3.5: Porovnanie semi-empirických modelov tepla s numerickou simuláciou. 
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V tabuľke 3.4 nie je síce uvedené celkové množstvo preneseného tepla, ale len distribúcia tepelného 
toku medzi jednotlivými plochami vo valci kompresora. Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej 
kapitole, modely predpovedajú veľmi odlišné hodnoty tepelného toku. Tiež je zrejmé, že jeden 
korelačný vzťah na výpočet tepelného toku cez všetky plochy nie je dostatočný. Možným riešením 
je použitie rozdielnych vzťahov pre príslušné povrchy, tak ako sa delí cyklus v kompresore na 
jednotlivé procesy. Tento prístup popisujú vo svojej práci viacerí autori, napríklad Disconzi a 
Aigner [32], [33], ktorí použili pre každý proces v kompresore samostatný vzťah  
pre zistenie tepelného toku. Najpoužívanejšie modely prestupu tepla (väčšina uvedených v kapitole 
3.3.1) boli porovnané s numerickou CFD simuláciou a tie, ktoré boli najbližšie k výsledkom 
numerickej simulácie boli vybrané do zloženého modelu prestupu tepla. Výsledky tepelných tokov 
cez jednotlivé plochy sú uvedené v tabuľke 3.5. Semi-empirické modely predpovedajú jednu 
hodnotu tepelného toku v každom výpočtovom kroku pre všetky plochy vo valci, preto je modrá 
krivka v tabuľke 3.5 pre hlavu, piest a stenu vždy rovnaká (pre daný model prestupu tepla). Naopak 

Adair Adair 

Annand Annand Annand 

Woschni Woschni Woschni 

Adair 
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výsledková krivka z CFD simulácie je pre každú plochu odlišná. Na tejto krivke je možné vidieť 
nespojitosti, ktoré sú dôsledkom opakovaného remeshingu a interpolácie výsledkov. 

Kombináciou dostupných integrálnych vzťahov je možné priblížiť výsledné hodnoty k výsledkom 
numerickej simulácie, avšak stále sa objavujú pomerne veľké rozdiely na niektorých plochách. 
V tabuľke 3.6 vpravo sú zobrazené integrálne modely prestupu tepla, ktoré sa v jednotlivých 
pracovných intervaloch a na jednotlivých plochách najviac približovali k hodnotám z numerickej 
simulácie.  
Na ľavej strane tabuľky 3.6 je pomer tepelného toku vybraného integrálneho modelu a tepelného 
toku z CFD simulácie. Pravá strana tabuľky zase uvádza o aký model sa jedná. Najviac zastúpení 
má model podľa Annanda a Disconzi, ďalej potom Woschni a jeden krát sa v tabuľke objavuje  
aj model podľa Adaira.  

Tabuľka 3.6: Pomer tepelného toku spočítaného integrálnymi vzťahmi a numerickou simuláciou. 

 Piest Valec Hlava  Piest Valec Hlava 

Expanzia        

      kladná 68 166 90  Annand Annand Annand 

      záporná 99 134 110  Woschni Adair Woschni 

Nasávanie 88 110 33  Annand Disconzi Annand 

Kompresia        

      kladná 148 121 69  Disconzi Disconzi Woschni 

      záporná 145 90 96  Annand Disconzi Annand 

Výtlak 77 134 100  Annand Disconzi Annand 

 

V závere tejto analýzy je tak možné konštatovať nasledujúce stanoviská: 

• Distribúcia tepelného toku podľa veľkosti plochy nie je dostatočná, pretože veľký vplyv  
na koeficient prenosu tepla má prúdenie v okolí plôch, na ktorých prebieha výmena tepla.  

• Použitie konkrétneho vzťahu pre konkrétnu plochu a konkrétny proces môže zvýšiť 
presnosť výpočtu modelu prestupu tepla pri zachovaní nízkej výpočtovej náročnosti. 

• Integrálne modely prenosu tepla predpovedajú rozdielne hodnoty tepelného toku a zároveň 
sa žiaden z modelov nepribližuje dostatočne k výsledkom z CFD simulácie, aj keď je badať 
podobné trendy. 
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4 Experimentálna validácia matematických modelov 

Validovaný bol termodynamický model a termálny model kompresoru. V prípade prvého je 
sledovaným parametrom priebeh tlaku vo valci v závislosti na polohe kľuky (príp. objeme), 
v prípade druhého boli sledované teploty v príslušných častiach kompresoru. 

4.1 Experimentálna trať a metodika merania 

V rámci dizertačnej práce bola za podpory fakultného projektu „Fondy Vědy“ vybudovaná 
jednoduchá experimentálna trať s cieľom analyzovať prezentované matematické modely. V trati 
bol použitý vzduchový kompresor Orlík  

1. meranie - indikácia kompresoru 

Experimentálna časť práce bola rozdelená do dvoch samostatných meraní. Prvé meranie malo  
za cieľ validáciu termodynamického modelu kompresoru pomocou indikácie kompresoru.  
Na meranie bola použitá aparatúra od firmy Kistler. Pracovné podmienky kompresoru sa menili len 
škrtením na výtlaku a teda jediný parameter, ktorý sa menil, bol výtlačný tlak kompresoru. Celkovo 
boli uskutočnené štyri samostatné merania, každé pre sedem rôznych pracovných bodov, pričom 
prvé dva pracovné body boli „zahrievacie“, kedy sa kompresor zabehol do stabilných podmienok. 
Škrtiaci ventil na výtlaku bol nastavovaný manuálne, preto sa občas vyskytli odchýlky od presne 
stanoveného pracovného bodu, jedná sa však o veľmi malé nepresnosti (± 10 kPa).  

2. meranie - teplotné pole v kompresore 

Druhé meranie prebehlo v klimatickej komore, aby bolo možné dosiahnuť stabilnú teplotu v okolí 
kompresoru. Zmena pracovných podmienok spočívala v nastavení výtlačného tlaku a v teplote 
okolia, ktorá bola zároveň aj teplotou nasávaného plynu, keďže kompresor nasával priamo okolitý 
vzduch. Teplota okolitého vzduchu bola nastavená v klimatickej komore na 0 °C, 10 °C a 40 °C, 
avšak skutočná teplota sa môže mierne odchýliť z dôvodu odchýlok snímačov teploty v komore. 
Okrem meranie v klimatickej komore bol jeden pracovný bod nameraný aj pri teplote 19 °C mimo 
klimatickú komoru.  

4.2 Ventilová charakteristika kompresoru 

Ventily sú v kompresore jeden z najvýznamnejších prvkov z hľadiska účinnosti a tiež majú najväčší 
vplyv na priebeh tlaku vo valci. Je preto dôležité, aby boli v matematickom modely presne 
zadefinované. 

Prvým krokom pri analýze ventilov bolo zistenie tuhosti pružín na ventiloch, resp. celého 
pružiaceho systému. V spolupráci s Ústavom mechaniky těles na FSI, Brno bola prevedená 
záťažová skúška na oboch ventiloch kompresoru s použitím skúšobného stroja ZWICK Z 020-
TND. Presnosť snímača polohy je 0,1 mikrometrov a maximálne zaťaženie skúšaného vzorku môže 
byť od 100 N do 20 kN, podľa meracej hlavy [38].  Tuhosť pružiny výtlačného ventilu bola 
stanovená na cs = 2,626 Nm-1. Tuhosť sacieho ventilu je podľa nameraných hodnôt veľmi nízka (cd 
= 0,114 Nm-1) a na jej presné stanovenie by bolo vhodnejšie použiť prístroj s menším rozsahom 
zaťaženia. Pomocou numerickej analýzy boli dopočítané ďalšie ventilové charakteristiky – 
efektívna prietoková plocha a efektívna silová plocha. Tieto plochy vyjadrujú rozdiel medzi 
analytickými hodnotami prietoku a tlakovej sily a hodnotami spočítanými pomocou numerickej 
simulácie. Výsledkom je potom funkcia efektívnej plochy závislá na polohe ventilu. 
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4.3 Validácia termodynamického modelu 

Porovnanie nameraných dát s výsledkami matematického modelu je na obrázku 4.1 až 4.3.  
Pre pracovný bod A6 je priebeh tlaku z matematického modelu v podstate zhodný s nameranými 
hodnotami. Odchýlky sa objavujú hlavne počas doby, keď sú ventily otvorené. Rozdiely medzi 
nameranými hodnotami tlaku a spočítanými pomocou matematického modelu sa pohybujú 
priemerne do 4 % (čo predstavuje zhruba 0,076 bar). Maximálny rozdiel sa objavuje na počiatku 
nasávanie. Ako je vidieť na obrázku 4.2, okamih otvorenia ventilu (pokles tlaku vo valci pod sací 
tlak) aj minimálny tlak vo valci je inak spočítané pomocou matematického modelu a inak nameraný 
pomocou indikácie. V časovom úseku zodpovedajúcom pootočeniu kľuky o 20° sa rozdiel medzi 
hodnotami pohybuje v intervale 10% až 20 % (to zodpovedá tlaku 0,1 bar až 0,2 bar). Odklon 
spočítanej krivky tlaku od nameranej je badať ešte pred samotným otvorením ventil, takže 
dynamika sacieho ventilu nie je primárny dôvod tejto nepresnosti. Identifikácia ďalších dôvodov 
tejto chyby je pomerne zložitá, pretože na takýto posun môže mať vplyv niekoľko parametrov 
(dynamika výtlačného ventilu a spätný tok, netesnosti, prestup tepla...). 

 

Obrázok 4.1: Porovnanie experimentálnych dát (A6) s matematickým výpočtom (reComp). 

 

Obrázok 4.2: Porovnanie experimentálnych dát (A6) s matematickým výpočtom (reComp) - detail sanie. 

Počas výtlaku sú výsledky matematického modelu a experimentálnych hodnôt bez zásadných 
rozdielov. Model pomerne dobre predpovedá aj prvotný tlakový vrchol, kedy dochádza k prudkému 
otvoreniu ventilu a nárazu na obmedzovač pohybu. Ďalší nárast tlaku je už pozvoľnejší a ventil je 
počas tohto intervalu pritláčaný k obmedzovaču pohybu. Rozdiely medzi výslednými krivkami sa 
pohybujú do 2 % (počas výtlaku to zodpovedá zhruba 0,2 bar). Nepresnosti nastávajú najmä  
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na konci výtlaku, kedy matematický model podhodnocuje tlak vo valci kompresoru a rýchlejšie 
klesá pod hranicu výtlačného tlaku, cca od polohy kľuky 540°. V tejto fáze je výtlačný ventil stále 
otvorený, ale vo výtlačnej komore (tesne za ventilom) je tlak vyšší ako vo valci, dochádza tak 
k spätnému toku plynu do priestoru valca. Spätný tok pracovného plynu pokračuje aj po poklese 
tlaku pod výtlačný tlak kým sa ventil neuzavrie. V tomto časovom úseku (10° pootočenia kľuky) 
sa rozdiely medzi krivkami pohybujú do 10 % (cca 0,8 bar) a v diagrame to je vidieť ako 
zachádzanie krivky reComp za krivku priemerného cyklu. 

 

Obrázok 4.3: Porovnanie experimentálnych dát (A6) s matematickým výpočtom (reComp) - detail výtlak. 

Z hľadiska prietoku kompresorom je však aj vypočítaná hodnota pre bod A2 pomerne dobre 
odhadnutá, viď obrázok 4.4. Rozdiel medzi nameranou a vypočítanou hodnotou je približné rovný 
4 % z absolútnej hodnoty, pričom nepresnosť matematického modelu vo všetkých ostatných 
bodoch sa pohybuje do 6%. Zásadné však je, že matematický model nadhodnocuje prietok 
kompresorom oproti experimentálnym dátam vo všetkých pracovných bodoch, okrem bodu A2.  

 

Obrázok 4.4: Objemový prietok kompresorom Orlík. 

4.4 Validácia termálneho modelu 

Overenie a validácia termálneho modelu bola popísaná v kapitole 3.2.1. Ukázalo sa, že pri správne 
zadaných vstupných podmienkach je možné dosiahnuť presné výsledky teplotného poľa 
v kompresore. Ďalším krokom teda bolo upraviť termálny model a použiť ho pre vlastný vzduchový 
kompresor na vlastnej experimentálnej trati. Pri vyhodnotení výsledkov sa opäť potvrdilo, že po 
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kalibrácií globálnych súčiniteľov prenosu tepla je model schopný predpovedať rozloženie teploty 
v kompresore pre rôzne pracovné podmienky.  

Dôležité je však zároveň sledovať ako sa prejaví zmena okolitej teploty na zmene teploty 
v komponentoch kompresora. Inými slovami: „Pokiaľ zvýšime teplotu okolia o 40 °C, o koľko sa 
zvýši teplota nasávania, teplota na výtlaku alebo teplota steny valca?“ Odpoveď je možné nájsť 
v tabuľke 4.1. Zmena teploty vo všetkých častiach kompresora je približne rovná zmene teploty 
okolitého vzduchu, pozri tabuľku 4.1.  

Tabuľka 4.1: Zvýšenie teploty medzi pracovnými podmienkami T1xx a T4xx pre príslušné časi 
kompresoru1. 

Zaťaženie ∆Tokolie ∆Tnasávanie ∆Tvalec ∆Tvýtlak 

350 kPa 40 42,1 42,8 44,0 

500 kPa 40 42,4 38,2 43,1 

800 kPa 40 42,2 40,4 38,3 

Intenzita prehrievania má samozrejme negatívny vplyv na objemovú účinnosť kompresoru, pretože 
znižuje hmotnostný tok. Pri zvýšení teploty nasávaného plynu o 40 °C dochádza zhruba k 5 % 
poklesu objemovej účinnosti kompresoru pri zaťažení okolo 800 kPa, obrázok 4.5. Pri iných 
pracovných podmienkach je hodnota poklesu účinnosti približne rovnaká, pohybuje sa v intervale 
(3,5 – 5 %). 

 
Obrázok 4.5: Objemová účinnosť v závislosti na teplote nasávania. 

Z tejto termálnej analýzy by sa dali vyvodiť nasledujúce závery a teoretické predpoklady: 

• Prehrievanie plynu v sacom potrubí sa pohybuje v rozmedzí 20 °C až 30 °C 

• Znížením intenzity prehrievania by bolo možné teoreticky zvýšiť účinnosť 
v rozmedzí (1,5 - 2,5 %) 

• Pokles teploty nasávania by priamo-úmerne ovplyvnil teplotu  
na výtlaku (dôležité z hľadiska životnosti a spoľahlivosti) 

                                                      
1 V tabuľke 4.1 sú zobrazené rozdiely teploty v jednom charakteristickom bode pre pracovné podmienky 
s rovnakým výtlačným tlakom, ale rozdielnou teplotou okolia (0 °C a 40 °C). 
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Záver 

V rámci predkladanej dizertačnej práce bol vypracovaný rozsiahly teoretický prehľad 
o simulačných nástrojoch používaných na analýzu kompresorov z termodynamického a termálneho 
hľadiska. Tieto modely je možné zjednodušene rozdeliť do troch kategórií. Základné modely 
poskytujú informácie len o účinnosti kompresoru, prietoku a teplote na výtlaku. Sú založené  
na experimentálnej kalibrácií vzťahu pre polytropický dej. Druhá kategória modelov je tzv. bilančná 
a základným prvkom je energetická bilancia v kontrolnom objeme. Poslednú kategóriu tvoria 
komplexné numerické modely s vysokým rozlíšením detailov, ale rovnako tak aj s vysokými 
nárokmi na výpočet. Cieľom tejto dizertačnej práce bolo vyvinúť simulačný nástroj pre piestové 
kompresory s cieľom zlepšenia účinnosti. Simulačný nástroj sa skladá z dvoch matematických 
modelov: termodynamický model (analýza procesov vo valci kompresoru) a termálny model 
(analýza tepelných pochodov medzi jednotlivými časťami kompresoru). Takéto matematické 
modely sú používané na analýzu kompresorov už niekoľko rokov, ale každá výskumná skupina má 
svoj vlastný model, vyvinutý pre daný typ kompresoru a vzhľadom na komerčnú aplikáciu 
kompresorov nie sú tieto modely voľne dostupné. Termodynamický model predpovedá stav plynu 
(teplota, tlak a hustota) počas práce kompresoru. Ďalej je možné analyzovať pohyb ventilov, prietok 
ventilmi, rýchlosť nárazu ventilov na sedlo, prestup tepla medzi plynom a stenou, úniky pracovného 
plynu netesnosťami a v neposlednom rade účinnosť kompresoru, resp. vplyv jednotlivých procesov 
na účinnosť kompresoru. Vďaka prepojeniu s knižnicou plynov je možné použiť simulačný nástroj 
pre širokú škálu pracovných látok. Termálny model je priamo prepojený s termodynamickým 
modelom a jeho použitím je možné predpovedať teplotu na kritických miestach, napr. na výtlaku, 
alebo stene valca. Termálny model musí byť vždy použitý spolu s termodynamickým modelom,  
ale termodynamický model môže byť použitý aj samostatne. Nutnými vstupnými údajmi sú 
geometria kompresoru a vlastnosti ventilov. To je z hľadiska využitia modelu mierne obmedzujúci 
prvok. Prietoková charakteristika cez ventily musí byť buď nameraná, alebo numerický spočítaná. 
Okrem toho je nutné poznať hmotnosť ventilu a tuhosť ovládacej pružiny. Tieto vstupné údaje sú 
však nutné aj pre ostatné výpočtové nástroje a nie je možné sa vyhnúť analýze ventilov, pretože 
z hľadiska presnosti simulačných nástrojov sú práve ventily najdôležitejšie. V prípade 
prezentovaného matematického modelu boli zistené tieto hodnoty pomocou numerickej simulácie 
a tuhosť ventilu bola experimentálne nameraná. Pre správnu funkciu termálneho modelu je nutné 
správne kalibrovať globálne súčinitele prechodu tepla medzi komponentami (kontrolnými 
objemami) kompresoru. Tým je obmedzená možnosť použitia modelu pre iné kompresory,  
než pre aké bol kalibrovaný. Stále je však možné analyzovať rôzne prevádzkové stavy a použiť 
rôzne pracovné látky. Termálny model bol experimentálne overený na dvoch rozličných 
kompresoroch, pričom experimentálne a matematické výsledky sa prakticky zhodovali.  
Pri obidvoch kompresoroch je vyhodnotený vplyv pracovných podmienok na účinnosť a na teplotu 
v jednotlivých komponentoch. Termodynamický model bol overený len na jednom type 
kompresoru, ale okrem toho bol porovnaný s iným simulačným nástrojom pre kompresory. 
Výsledky z oboch programov boli v podstate totožné a experimentálna validácia potvrdila presnosť 
matematického modelu. V prípade experimentálneho overenia bolo kritické najmä správne zadať 
vstupné údaje o kompresore. Oba modely je tak možné prehlásiť za funkčné a použiteľné pre rôzne 
typy kompresorov po úprave potrebných vstupných údajov. 

Veľká časť práce sa zaoberá prestupom tepla vo valci kompresoru. Prehrievanie plynu v samotnom 
valci sa podpisuje na znížení účinnosti, ale jeho vplyv je podstatne menší ako vplyv prehrievania 
v sacom potrubí. Dôvodom je veľmi krátky čas na výmenu tepla medzi stenou a plynom. Medzi 
jednotlivými modelmi sú však pomerne veľké rozdiely v množstve preneseného tepla. Niekoľko 
najpoužívanejších vzťahov bolo v tejto práci porovnaných medzi sebou a potom aj s numerickou 
simuláciou. Rozdiely sú pri porovnaní s CFD analýzou pomerne veľké a väčšina modelov 
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podhodnocovala tepelný tok oproti výsledkom numerickej simulácie. Ďalším problémom sa javí 
byť rozdelenie tepelného toku medzi jednotlivé plochy. Zatiaľ čo semi-empirické modely 
prerozdeľujú tepelný tok podľa veľkosti plochy, výsledky numerickej analýzy ukazujú, že takéto 
prerozdelenie je počas niektorých procesov nesprávne. Návrhom autora teda je použiť  
tzv. poskladaný model prestupu tepla, ktorý by kombinoval niekoľko korelačných v závislosti  
na procese vo valci kompresoru a zároveň by každý povrch mal svoj vlastný predpis. V tejto 
problematike by bolo dobré zároveň analyzovať vplyv charakteru prúdenia vo valci na prestup 
tepla, ktorý je daný hlavne geometriou ventilu. Táto úloha je však časovo nad rámec tejto práce,  
ale je to vhodné pokračovanie tejto témy. 

Záverom je možné konštatovať, že ciele stanovené pri štátnej doktorskej skúške boli naplnené. 
Hlavným prínosom práce je vytvorený simulačný nástroj pre kompresory, ktorý je po určitých 
úpravách možné použiť pre rôzne typy piestových kompresorov. Takýto model nie je novinkou 
a v rôznych variáciách je používaný celosvetovo rôznymi pracovnými skupinami v oblasti 
kompresorov. Ďalším prínosom je analýza prestupu tepla vo valci kompresoru a jej vplyv  
na účinnosť, resp. na presnosť simulačného nástroja.  
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Abstrakt 

Kompresory sú využívané naprieč celým technickým spektrom a súčasný trend nízkej ekologickej 
záťaže zvyšuje tlak na ich účinnosť a ekonomickú prevádzku. Počas vývojového procesu nového 
kompresoru je možné využiť simulačné nástroje na analýzu konštrukčného návrhu a identifikovať 
kritické miesta a problémy, ktoré by mohli viesť k zníženej účinnosti kompresoru. Voľba 
optimálneho simulačného nástroja je závislá na úrovni detailov, ktoré je nutné analyzovať.  
Pri analýze globálnych parametrov kompresoru sa javia ako najvhodnejšia voľba bilančné modely, 
ktoré poskytujú rýchle a relatívne presné výsledky základných parametrov kompresoru. Cieľom 
tejto práce je vývoj vlastného simulačného modelu pre piestové kompresory, ktorý bude schopný 
predpovedať vlastnosti kompresoru na základe geometrických rozmerov a ventilovej 
charakteristiky. Použitím metódy energetickej bilancie sú analyzované procesy vo valci a tepelné 
pochody medzi jednotlivými komponentami kompresoru. Simulačné modely boli verifikované 
a experimentálne overené na reálnych kompresoroch, takže je možné ich využiť za určitých 
podmienok pre všetky piestové kompresory. Matematické modely boli naprogramované v prostredí 
Matlab a je tak možné ich ďalej rozširovať, prípadne kombinovať s inými simulačnými nástrojmi. 
Predkladaná práca obsahuje detailný rozbor vzťahov na zistenie koeficientu prestupu tepla vo valci 
kompresoru a tiež porovnanie týchto vzťahov s numerickým modelom a analýzu vplyvu  
na účinnosť.  

 

Summary 

Compressors are widely used across the all technical fields and current pressure on ecology 
increases the demand for more effective compressor with economical operation costs. The reasons 
for inefficiencies must be identified during the development process of a new compressor, where 
simulation tools might become very useful. There are many different tools for compressor analysis 
and choosing the right one is mostly dependent on the level of detail that must be analyzed. Models 
based on energy balance seem to be appropriate when the global parameters of a compressor are 
demanded. These models offer quick results with reasonable degree of accuracy in terms of basic 
compressor characteristics. The goal of this thesis is to develop such a simulation tool for  
a reciprocating compressor. The tool can predict compressor behavior based on compressor 
dimensions and valve properties. The processes inside the cylinder and heat transfer between the 
components of a compressor are analyzed using energy balance equation. Simulation tools were 
verified and experimentally validated using two different types of compressors, therefore they 
might be used for any reciprocating compressor under some conditions. Mathematical solution was 
developed in Matlab and therefore it is possible to add new sub-models or to couple the actual 
model with other simulation tools. This work also contains an analysis of heat transfer models used 
to predict heat transfer coefficient inside the cylinder and comparison with complex numerical 
approach. Impact of heat transfer on the compressor efficiency was evaluated too.  
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