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ABSTRAKT, KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

 
ABSTRAKT 
Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom dvojvalcového bezolejového 
kompresora s membránovým sušičom pre dentálne využitie. Prvá časť práce sa zaoberá 
kritickou rešeršou a popisom funkčnosti podobných zariadení. Druhá časť práce obsahuje 
výpočty hlavných rozmerov a návrh kompresora, ktorý je doplnený o výkresovú 
dokumentáciu. V závere vykresľuje návrh a riešenie celkovej kompresnej jednotky 
a usporiadanie jednotlivých komponentov. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Dvojvalcový dentálny kompresor,  Membránový sušič, Bezolejový kompresor, Piestový 
kompresor 

ABSTRACT 
Bachelor thesis deals with design specification draft dual cylinder oil-free compressor with 
membrane dryer for dental use. The first part of this thesis deals with the description of the 
literature search and critical functionality similar devices. The second part contains 
calculations of the major dimensions and design of compressor which is supplemented with 
drawings in. In conclusion renders the design and the total solution of the compression unit 
and the arrangement of the individual components. 

KEYWORDS 
Two-cylinder dental compressor, Membrane dryer, Oil-free compressor, Reciprocating 
compressor 
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ÚVOD 

 
ÚVOD 
V priemysle, a aj v bežnom živote sa bežne stretávame so stlačeným vzduchom, bez toho aby 
sme si to uvedomovali. Na výrobu stlačeného vzduchu sa používajú zariadenia nazývané 
kompresory. Každý z nás sa určite stretol s fúkaním pneumatík na aute alebo bicykli pomocou 
vzduchového kompresora. Vzduchové kompresory využívame v autoservisoch, 
v automobiloch, v stavebníctve pri vŕtacích alebo búracích prácach, v priemyslových 
závodoch, potravinárskom priemysle, medicíne alebo aj v dentálnom odvetí. S menšími 
druhmi kompresorov sa môžeme stretnúť pri striekacích pištoliach, vŕtačkách, zbíjacích 
kladivách, brúskach. Keďže kompresory majú rôzne spôsoby využitia, existuje veľa druhov 
kompresorov. Dnešní výrobcovia sa väčšinou zameriavajú na výrobu rôznych typových radov 
kompresorov.  

Piestové kompresory možno rozdeliť na olejové a bez olejové. Piesty olejových kompresorov 
je potrebné mazať olejom, ktorý musíme kontrolovať a pravidelne vymeniť alebo doplniť. 
Bez olejové kompresory využívajú kombináciu samomazaných materiálov na pieste 
a upravený povrch valcov. Tieto kompresory majú obrovské využitie nielen v zdravotníctve 
ale aj v iných oblastiach ako napríklad v sanitárnych jednotkách osobných vozňov, pre 
vzorkovacie zariadenia analyzátorov, vo výčapných systémoch tankových pív alebo 
i v strojoch na potlač odevov. 

Bezolejové kompresory nám poskytujú čistý vzduch bez olejových pár a zápachov. Napriek 
tomu takýto vzduch nie je možné vždy použiť. Preto používame ďalšie prídavné komponenty 
podľa toho, aký vzduch potrebujeme. Na očistenie vzduchu sa používa filtrácia, na odvedenie 
vzniknutej tekutiny odlučovače a v prípade suchého vzduchu sa využíva chladič 
s membránovým alebo absorpčným sušičom.  

Hlavný cieľom práce je návrh dvojvalcového bezolejového vzduchom chladeného 
kompresora s membránovým sušičom, so sacím tlakom 0,09 MPa, výstupným tlakom 0,5 
MPa a objemovým tokom 140 dm3/min. Navrhnutý kompresor bude vhodný na napájanie 
dvoch stomatologických súprav alebo vhodný na vyžitie v stomatologických laboratóriách.
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BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY 

1 BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY 
Bezolejové piestové kompresory sú zariadenia, ktoré nepoužívajú kvapalné mazivá v častiach, 
cez ktoré prúdi plyn alebo sa stláča. Za normálnych okolností sú klasifikované podľa typov 
tesniacich techník aplikovaných na piestových častiach: [3] 

1. Membrána – plochá alebo valcová, kovová alebo nekovová membrána tesní 
kompresnú komoru 

2. Na sucho bežiace tesnenie – samomazacie, nízke opotrebenie, na sucho bežiace 
piestne krúžky a tesniace prvky nahradzujú olejom mazané piestne krúžky a 

3. Bezkontaktné tesnenia – piest a valec sú utesnené labyrintovým efektom 

Zariadenia v druhej a tretej skupine našli najširšie uplatnenie, pretože majú veľkú kapacitu 
a rozsah tlakov. [3]   

Niektoré kompresory sú špeciálne navrhnuté pre tieto potreby. Dané kompresory sú oveľa 
tichšie ako olejové kompresory. Väčšinou sa používajú tam, kde sa kladie dôraz na tichý chod 
zariadenia. Hlavnými rozdielmi medzi bezolejovými a olejovými kompresormi sú, že olejové 
kompresory vyžadujú olej na prevádzku a je nutné ho sledovať tak, ako napríklad v autách. 
Olejové kompresory sú však oveľa odolnejšie ako bezolejové a majú lepší výkon 
v nepretržitých a ťažkých podmienkach. [3] 

1.1 VŠEOBECNÁ KONŠTRUKCIA PIESTOVÝCH BEZOLEJOVÝCH KOMPRESOROV 
Do istej miery bezolejové piestové kompresory musia byť navrhnuté v súlade s rovnakými 
základnými zásadami.  

Základná konštrukcia bezolejového kompresora pozostáva z elektromotora s predĺženým 
hriadeľom motora, cez ktorý sú excentricky nalisované ojnice. Použitie špeciálneho krúžku 
a obruby umožňuje, aby kompresor bežal úplne bez mazania. Na rozdiel od kovových 
krúžkov, uhlíkové krúžky sú nepružné a musia byť vyrobené z dvoch kusov, pred samotnou 
montážou do drážky piestneho krúžku. Steny valca musia byť obrobené do kruhového otvoru. 
Uhlíkový krúžok nebude zodpovedať vonkajšej kruhovej stene valca, kruhovitosť a veľkosť 
otvoru musí byť presne v medziach tolerancie. Úprava povrchu steny valca nesmie byť vyššia 
ako 35μm a nižšia ako 20μm, pre zaistenie dobrého utesnenia a opotrebenia krúžkov. 
Životnosť uhlíkového krúžku je závislá na povrchu valca, druhu a suchosti stláčaného plynu, 
rýchlosti piestu a tlaku. [2] 

Piest býva pokrytý samomazným materiálom. Suché mazivo alebo tuhá fáza maziva je 
materiál, ktorý napriek tomu, že je v pevnej fáze, má schopnosť znížiť trenie medzi dvoma 
povrchmi posúvaním proti sebe bez použitia kvapalného média. Použitie oxidu grafitu ako 
plášťu je široko používané. Pri použití špeciálne riadených obrábaniach môže byť uhlíkový 
plášť vytvorený ako jeden kus cez piest. Životnosť uhlíkového plášťa na pieste je podobná 
ako životnosť piestnych krúžkov, závisí na rýchlosti piestu, druhu plynu a suchosti plynu. [2] 

Kompresory s uhlíkovými krúžkami a plášťom boli schopné bežať nepretržite 2500 hodín, 
než prišlo k znateľnému poklesu vo výkone.  
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BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY 

Vzhľadom na rozvoj medicinálnym technológiám, narastajúcim v 60. rokoch, museli byť pre 
tieto aplikácie vyvinuté bezolejové kompresory, ktoré prechádzali dlhým vývojom. Dnes 
vyrábané bezolejové kompresory musia spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované od 
mazaných kompresorov. Dôraz je kladený na dlhú životnosť, vyžadujú minimálny servis 
a majú účinnosť porovnateľnú s kompresorom mazaným. [2] 

1.2 SAMOMAZNÉ MATERIÁLY 
Pri výrobe bezolejových piestových kompresorov sa využívajú tuhé mazivá. Tuhé mazivá 
majú schopnosť vytvoriť film medzi trecími plochami. Vytvorený film tak zmenšuje trenie 
a opotrebenie, má malú pevnosť v šmyku, veľkú odolnosť voči tlaku a priľnavosť k povrchu 
a obnovuje svoju celistvosť v prípade narušenia. V minulosti sa pri výrobe bezolejových 
kompresorov používali uhlíkové krúžky. Tieto krúžky však vytvárali prach, čo v medicíne 
nebolo vyhovujúce a tak sa neskôr začal používať polytetrafluóretylén. [9] 

PTFE je plast, ktorý v sebe spája unikátnu kombináciu vynikajúcich vlastností. Je to ideálny 
materiál pre aplikácie, v ktorých ostatné plasty nie sú prípustné. PTFE sa vyznačuje 
mimoriadne širokou tepelnou škálou. Súčasti tohto materiálu nestrácajú svoje vlastnosti pri 
teplotách v rozmedzí -260 ° C a 260 ° C (krátkodobo až do 300 ° C). [9] 

V dôsledku silnej sekvestrácie fluór-uhlíka a prakticky úplné odvrátenie atómov uhlíka 
fluórom, PTFE má takmer univerzálnu chemickú odolnosť. Ani rozpúšťadlá, ako sú alkoholy, 
estery, ketóny alebo iné agresívne kyseliny nemenia vlastnosti materiálu. Až pri použití 
chladiacich (napr. freóny), sa reverzibilne mení prírastok hmotnosti medzi 4% až 10%. [9] 

Pri vyšších teplotách a tlakoch PTFE reaguje s elementárnym fluórom a chlór-fluoridom. 
Monoméry, ako je napríklad styrén, butadién alebo akrylonitril, môže preniknúť v menšej 
miere do PTFE alebo modifikovaného PTFE a vyvolať spontánnu polymerizáciu. To môže 
viesť k opuchu materiálu. [9] 

Fluóropolyméry je najťažšie zapáliť zo všetkých plastov. Iba v bezprostrednej blízkosti, je 
možné zapáliť plynné produkty rozkladu. Teplota vznietenia podľa ASTM D 1929 je v 
rozmedzí 500°C až 560°C. Index LOI (index kyslíka) je 95%. Rôzne druhy PTFE sú uvedené 
v požiarnej trieda V-0. Index elektrickej a mechanickej relatívnej teploty (RTI) je spravidla 
pri 180°C. [9] 

Nasiakavosť PTFE je prakticky nulová. Aj po dlhom zadržiavaní vody môže byť podľa            
DIN 53472/8.2 bez absorpcie vody. Aplikácia je prípustná v lekárskom a potravinárskom 
sektore. Má odolnosť voči horúcej pare, takže PTFE diely možno ľahko sterilizovať na 
lekárske účely. [9] 

Priľnavosť čistého PTFE je veľmi malá, pretože je v dôsledku tienenia uhlíkového reťazca zo 
strany atómy fluóru a nízkej polarizovatelnosti. Nízke medzi molekulárne sily a nízka 
polarizovatelnosť atómov fluóru prináša zlé adhézne vlastnosti PTFE. Pred lepenie je preto 
potrebná chemická pred úprava povrchu. [9] 

PTFE sa za určitých podmienok môže zvárať. U silnejších profilov je potrebný špeciálny 
zvárací proces. [9] 
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BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY 

1.3 POLYTETRAFLUÓRETYLÉNOVÉ KRÚŽKY 
S nárastom nových aplikácií v medicíne sa zvyšovalo využitie PTFE krúžkov a to 
predovšetkým preto, že PTFE krúžky nevytvárajú prach ako krúžky z uhlíka. Dizajn krúžkov 
sa riadi dvoma základnými faktormi a to sú tesnenie a životnosť. Najbežnejšie typy sú čelný 
rez, radiálny rez a krokový rez (Obr. 1). [2] 

 

Obr. 1 Typy rezov piestnych krúžkov [20] 

Čelný rez (Spur cut) je najlacnejší typ na výrobu, ale má určité nevýhody. Vzhľadom 
k vysokej tepelnej rozťažnosti PTFE, veľkostný rozdiel musí byť navrhnutý pre expanziu, 
pričom pri zahriatí vznikajú straty. Používajú sa na utesnenie tlakových rozdielov nad 15 bar. 
[2] 

Radiálny rez (Split cut) krúžku je účinnejší typ krúžku. Ohybná časť radiálneho rezu sa rozšíri 
o stenu valca, čím účinnejšie tesní. Po zahriatí krúžku sa vymedzí vôľa a umožňuje takmer 
nulovú stratu.[2] 

Krokový rez (Step cut) je návrh kompromisov medzi čelným rezom a radiálnym rezom. 
Krokový rez pri použití s dvoma alebo viacerými krúžkami poskytuje efektívne tesnenie. 
Medzera medzi koncami krúžkov umožňuje únik stlačeného vzduchu v pieste pri stálych 
podmienkach. Eliminácia stlačeného vzduchu (Obr. 2) pomáha pri spustení kompresora 
a v niektorých prípadoch umožňuje konštrukciu motora s nižším počiatočným momentom. [2] 

 

Obr. 2 Eliminácia stlačeného vzduchu 

Ďalším typom PTFE krúžkov sú tzv. plynotesné piestne krúžky (Obr. 3). Tieto piestne krúžky 
majú najväčšiu účinnosť. Vďaka osobitnej konštrukcií spoja je netesnosť znížená na 
minimum. Tlak je obmedzený na max. 15 bar. [9] 

 

Obr. 3 Plynotesný piestny krúžok [9] 
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BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY 

1.4 POLYTETRAFLUÓRETYLÉNOVÉ PIESTY 
Výber materiálu na povrchu piestu je podobný ako pri krúžkoch, zatiaľ čo krúžky sú 
namáhané pod tlakom valca, piestny obal sa prenáša axiálne zaťaženie. Vzhľadom k tomu, 
obal pôsobí ako vodidlo pre piest. [2] 

Telo piesta je vyrobené z hliníka alebo liatiny, na ktorom je potiahnutá vrstva PTFE, tzv. 
PTFE-plášť alebo obal piesta (Obr. 4).[10] 

   

Obr. 4 PTFE piest 

Charakteristické črty: [10] 

- Maximálne využitie vodiacej plochy 
- Vysoká tepelná odolnosť  

Výhody: [10] 

- Špecifický tlak na povrchu sa znižuje o nanesenú vrstvu plášťa piestu až po tesniaci 
krúžok, čím sa dosahuje veľmi dlhá životnosť 

- Znižovanie vôle chodu piestu. Minimálne radiálne sily na plášti a s tým súvisiaca 
nízka tepelná rozťažnosť 

- Vzhľadom k nízkej vôli je naklápanie piestu do značnej miery obmedzené a má oveľa 
hladší chod 

- Lepší prestup tepla z kovovej časti piestu na stenu valca cez tenkú vrstvu PTFE plášťa 
vďaka veľkej kontaktnej ploche  

Obmedzenia: [10] 

- Max. priemerná rýchlosť piesta  5,2 m/s 
- Max. teplotné zaťaženie     +200°C 
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BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY 

1.5 ČISTOTA A SUŠENIE STLAČENÉHO VZDUCHU  
Vzduch, ktorý produkuje dentálny kompresor, je použitý priamo v ľudských ústach. Ľudia 
v tomto prípade prehĺtajú a vdychujú všetky nečistoty vzduchu. Preto kompresor musí spĺňať 
najprísnejšie normy. V stlačenom vzduchu je bežný problém voda. Voda v systéme zvyšuje 
riziko rastu baktérií. Preto sú dentálne kompresory väčšinou vybavené sušičom. 

Znečistený vzduch v rozvode stlačeného vzduchu môže pochádzať zo vzduchu nasávaného do 
kompresora, z vnútorných mechanizmov kompresora a z rozvodu stlačeného vzduchu. 
Kompresor nasáva vzduch a tým i všetky častice, pary a plyny z okruhu šiestich metrov. 
Častice menšie ako 10 μm sú nasávané aj z väčšieho okruhu. Na vstupe do kompresora je 
použitý filter, ktorý zachytáva väčšie častice, ktoré by mohli spôsobiť rýchle opotrebenie častí 
kompresora. To však nezabraňuje vstupu menších častíc, plynov a par do kompresora. 

1.5.1 TYPY NEČISTÔT 
Atmosférický vzduch v priemyselnom prostredí obsahuje priemerne 140 miliónov častíc 
nečistôt v m3  vzduchu. 80 % týchto častíc sú menšie ako 2 μm a sú veľmi malé aby ich 
zachytil vstupný filter kompresora a prechádzajú priamo do systému stlačeného vzduchu. [6] 

VODNÁ PARA, KONDENZOVANÁ VODA A VODNÉ AEROSÓLY 
Atmosférický vzduch obsahuje vodnú paru (voda v plynnom skupenstve). Schopnosť 
stlačeného vzduchu udržať vodnú paru závisí od jej teploty. Pri vyššej teplote sa vo vzduchu 
nachádza väčšie množstvo vodnej pary. Po kompresii podstatne narastie teplota vzduchu, čím 
sa v ňom udrží vstupujúca vlhkosť. Po kompresnom stupni sa vzduch schladí na prevádzkovú 
teplotu. To zníži schopnosť vzduchu udržať vodnú paru v plynnom skupenstve a časť vodnej 
pary kondenzuje na vodu, ktorá sa musí odstrániť v následnej sušičke. Vzduch vystupujúci zo 
sušičky má 100 % relatívnu vlhkosť (nasýtená vodná para) a každé ďalšie ochladenie vzduchu 
spôsobí, že sa časť vodnej pary premení na vodu. Kondenzácia sa uskutočňuje v rozličných 
častiach systému, teda všade tam kde sa stlačený vzduch ochladí, napr. vo vzdušníku, 
potrubiach, počas expanzie na vzduchových ventiloch, vo valcoch, v náradí a strojoch. 
Kondenzujúca voda a vodný aerosól spôsobujú koróziu vo vzdušníku a rozvodnom systéme, 
poškodenie výrobného náradia ako aj koncového výrobku. Rovnako to podstatne znižuje 
účinnosť výroby a zvyšuje náklady na údržbu. Preto sa voda v akejkoľvek forme musí zo 
systému odstrániť aby systém pracoval správne a účinne. [6] 

HRDZA A OTERY POTRUBÍ 
Hrdzu a otery potrubí možno nájsť vo vzdušníku a v potrubiach „ mokrého systému" ( systém 
bez zodpovedajúceho čistiaceho zariadenia), alebo v systéme ktorý bol v „mokrej" prevádzke 
pred inštaláciou čistiaceho zariadenia. Po čase tieto nečistoty zničia, alebo zablokujú výrobné 
zariadenia. Môžu dokonca kontaminovať výsledný výrobok a procesy. [6] 

MIKROORGANIZMY 
Baktérie a vírusy sa rovnako nasávajú do systému stlačeného vzduchu, po prechode 
kompresorom sa ohrejú a dostanú do vlhkého prostredia, ktoré je ideálne pre ich množenie. 
Vo vzduchu je typicky do 3 850 mikroorganizmov na m3. Ak sa len niekoľko 
mikroorganizmov dostane do čistého prostredia, sterilného procesu alebo výrobného systému, 
môže to spôsobiť mimoriadne zhoršenie kvality produktu ale aj následné stiahnutie výrobku z 
distribúcie. [6] 
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TEKUTÝ OLEJ A OLEJOVÉ AEROSOLY 
Väčšina kompresorov používa olej v kompresnom stupni na utesnenie, mazanie a chladenie. 
Počas prevádzky sa mazivo často dostáva do stlačeného vzduchu ako kvapalný olej, alebo 
aerosól. Tento olej zmiešaný s vodnou parou vo vzduchu je často veľmi kyslý, spôsobuje 
poškodenie vzdušníka a rozvodného systému, výrobných zariadení a finálny výrobok. [6] 

OLEJOVÉ PARY 
Okrem nečistoty a vodnej pary sa v atmosférickom vzduchu nachádza aj olej vo forme 
nespálených uhľovodíkov. Tieto uhľovodíky sú nasávané do kompresného systému a spolu s 
plynným olejom kompresného stupňa mazania kompresora sa dostávajú do systému 
stlačeného vzduchu, kde sa ochladzujú, kondenzujú a spôsobujú rovnaké poškodenia ako 
kvapalný olej . Typická koncentrácia je medzi 0,05 až 0,5 mg na m3okolitého vzduchu. [6] 

1.5.2 NORMA ISO8573 
Existujú tri kategórie znečisťujúcich látok, ktoré boli priradené v ISO8573.1:2001. Prvá 
kategória sú pevné častice, druhá sa skladá z kombinácie kvapalnej vody a vodnej pary 
a tretia kategória sa nazýva olej. Tretia kategória sa skladá zo súčtu kvapalného oleja 
a olejovej pary.  Nižšie uvedená tabuľka (Tab. 1) zahŕňa tri kategórie znečisťujúcich látok 
a ukazuje limity kontaminácie, ktoré sú nutné, aby odlíšili jednu triedu čistoty od druhej. [7] 

 Triedy čistoty sa rozdeľujú od najčistejšej triedy 0, až po nečistú triedu 9. Trieda 0 nemá 
žiadne údaje v kategóriách. Trieda 0 neznamená, že vo vzduchu nie sú nečistoty, ale vzduch 
obsahuje menej znečisťujúcich látok ako trieda 1.  [7] 

Tab.  1 Úrovne čistoty stlačeného vzduchu uvedené v ISO8573 [7] 
Trieda 

ISO8573 Pevné častice Voda Olej 

  

Maximálny počet častíc v m3 Veľkosť 
častíc 

Koncen-
trácia Para Kvapalina 

Celkový olej 
(aerosól, 

kvapalina a 
pary) 

  

0.1-0.5 μm 0.5-1 μm 1-5 μm μm mg/m3 

Teplota 
tlakového 
rosného 
bude °C 

tpd 

g/m3 mg/m3 

0 Špecifikované dodávateľom alebo užívateľom  
Špecifikované 

dodávateľom alebo 
užívateľom  

Špecifikované 
dodávateľom 

alebo 
užívateľom  

1 100 1 0 / / -70 / 0.01 
2 100 000 1 000 12 / / -40 / 0.1 
3 / 10 000 500 / / -20 / 1 
4 / / 1 000 / / 3 / 5 
5 / / 20 000 / / 7 / / 
6 / / / 5 5 10 / / 
7 / / / 40 10 / 0.5 / 
8 / / / / / / 5 / 
9 / / / / / / 10 / 
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 PEVNÉ ČASTICE 
Existuje 8 možných tried tuhých častíc a to od triedy 0 až po triedu 7. Trieda 0 je najčistejšia, 
číselne nedefinovaná, ale čistejšia ako trieda 1. Triedy 0 až 5 sú definované počtom častíc 
v určitom rozmedzí. Triedy 6 a 7 sú použité na opis stlačeného vzduchu, ktorý je zvyčajne 
príliš znečistený. [7] 

VODA 
K dispozícií je desať možných tried pre znečistenie vodou. Trieda 0 je najsuchšia (číselne 
nedefinovaná, ale suchšia ako trieda 1). Triedy 0 až 6 sú definované tlakovým rosným bodom 
stlačeného vzduchu. Tlakový rosný bod je definovaný ako teplota, pri ktorej začne 
kondenzovať vlhkosť v potrubí a nádrži, keď je systém v prevádzke a tým aj pod tlakom. [7] 

OLEJ 
Existuje len päť tried pre olej, ale popisujú celú radu koncentrácií. Opäť platí, že trieda 0 je 
najčistejšia a podľa štandardu opisuje stlačený vzduchu, ktorý musí byť čistejší ako trieda 1. 
Triedy 1 až 4 pokrývajú rozsah od 0,01 mg do 5 mg ropných látok na kubický meter 
stlačeného vzduchu. [7] 

1.5.3 VLHKOSŤ VZDUCHU 
Atmosférický vzduch vždy obsahuje vodnú paru. Vlhkosť plynu sa udáva: 

- Absolútna vlhkosť 𝜌𝜌𝑝𝑝  [𝑔𝑔.𝑚𝑚−3] je hustota vodnej pary vo vzduchu,   
- Relatívna vlhkosť 𝜑𝜑 [−] je pomer skutočného množstva vodných par obsiahnutých vo 

vzduchu k jej najväčšiemu možnému množstvu pri danej teplote, kedy sa vyskytuje 
ako sýta para. [4] 

Teplotu, pri ktorej je daný objem parou nasýtený nazývame atmosférický rosný bod, 
u nasýteného stlačeného objemu potom hovoríme o tlakovom rosnom bode. Po znížení 
teploty pod rosný bod sa prebytočná voda vylučuje. Tak na príklad u tlakového rosného bodu 
+2°C kondenzácia nezačne pokiaľ teplota stlačeného bodu neklesne pod túto teplotu. [4] 

Pre zníženie vlhkosti vzduchu používame sušiče. Sušiče rozdeľujeme: 

1. Kondenzačný sušič – najjednoduchšie, spoľahlivé ale ekonomicky náročné, často sa 
používa aj ako vysúšanie pomocou strojného chladenia (vymrazovacie sušičky). Ak 
teplota neklesne pod úroveň rosného bodu, nedochádza ku kondenzácií vodných par. 
Rosný bod: +2°C 

2.  Adsorpčný sušič – pracuje na princípe odstraňovania pevných a kvapalných častí. 
Stlačený vzduch prechádza nádobou, ktorá je naplnená sušiacou náplňou. Na sušiacu 
náplň sa viaže vlhkosť vzduchu. Adsorpčné sušiče sú vybavené dvoma nádobami, 
pričom vždy jedna vysušuje vzduch a druhá sa za rovnaký čas regeneruje. Nevýhodou 
adsorpčných sušičov je vznik prachu zo sušiacej náplne. Rosný bod: -70°C.  

3. Membránový sušič – pred vstupom do membrány musíme stlačený vzduch zbaviť 
všetkých nečistôt pomocou filtrov a mikrofiltrov, z dôvodu zabránenia znečistenia 
membrány. Rosný bod: -40°C [5] 
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1.5.4 MEMBRÁNOVÝ SUŠIČ 
Aby membránový sušič pracoval správne je potrebné pred vstupom do sušiča vzduch zbaviť 
nečistôt. To dosiahneme zaradením filtra a mikrofiltra pred vstup do sušiča. Vlhký, čistý 
vzduch potom vstupuje do sušiča (Obr. 5) a vnútornou časťou prechádza na druhý koniec 
trubice, odkiaľ následne prechádza vonkajšou časťou trubice cez membránu, ktorá je tvorená 
zväzkami dutých vlákien. Molekuly vody sú pretlačované do stien membrány. Vysušený 
vzduch je potom vyvedený zo sušiča a časť výstupného vzduchu expanduje na atmosférický 
tlak. Časť expandovaného vzduchu sa následne vracia do zariadenia a prechádza medzi 
membránami. Z dôvodu nižšieho tlaku príjme na seba odlúčenú vodu a cez tlmič hluku 
vychádza zo systému von. 

 

 

Obr. 5 Prierez membránového sušiča [8] 

Výhody: [8] 

- Nižší rosný bod než kondenzačné sušičky 
- Sušenie bez potreby elektrickej energie 
- Tichá prevádzka 
- Nízke náklady na inštaláciu 
- Nízke prevádzkové náklady 
- Žiadne pohyblivé časti 
- Môže byť inštalovaný horizontálne aj vertikálne 

Nevýhody: [8] 

- Vyššie počiatočné náklady 
- Znečistenie membrány 
- Obmedzené na systémy s nižšou kapacitou 
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2 PREHĽAD SÚČASNÝCH VÝROBCOV DENTÁLNYCH 
KOMPRESOROV 

V dnešnej dobe je mnoho výrobcov dentálnych kompresorov. Výber správneho kompresora 
závisí od počtu dentálnych pracovísk. 

2.1 KOMPRESORY FIRMY EKOM 
Firma Ekom je popredným výrobcom dentálnych kompresorov.  Od svojho vzniku sa firma 
zamerala na vývoj bezolejových kompresorov najmä pre dentálne súpravy.  

Kompresor  DK50 2V/M (Obr. 6) je zdrojom čistého bezolejového vzduchu určeného pre 
pohon zubných prístrojov a zariadení. Svojimi parametrami (Tab. 2) je vhodný na napájanie 2 
stomatologických súprav alebo zariadení v dentálnych laboratóriách. [11] 

 

  

Obr. 6 Dentálny kompresor firmy EKOM – DK50 2V/M [11] 

Tab.  2 Technické parametre DK50 2V/M [11] 

  
Menovité 
napätie/ 

frekvencia 

Výkonnosť 
kompresora 

Výkon 
motora 

Objem 
vzdušníka 

Pracovný 
tlak Hlučnosť Rozmery 

kompresora Hmotnosť 

Stupeň 
sušenia 

(atmosférický 
rosný bod) 

  V / Hz l / min kW l bar dB š x h x v  mm kg °C 

DK50 
2V/M 230/50 115 1,1 25 5-7 71 460x535x690 57 -20 
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2.2 KOMPRESORY FIRMY KAESER KOMPRESSOREN 
Kompresor DENTAL 3T (Obr. 7) je vysoko výkonný a spoľahlivý kompresor. Každá 
jednotka je prakticky bez údržbová a poskytuje stlačený bezolejový vzduch s minimálnou 
spotrebou energie. Je vhodný na max. 3 stomatologické pracoviská. (Tab.3) 

 

Obr. 7 Dentálny kompresor DENTAL 3T [12] 

Tab.  3 Technické parametre DENTAL 3T [12] 

  
Menovité 
napätie/ 

frekvencia 

Výkonnosť 
kompresora 

Výkon 
motora 

Objem 
vzdušníka 

Pracovný 
tlak Hlučnosť Rozmery 

kompresora Hmotnosť 

Stupeň 
sušenia 

(atmosférický 
rosný bod) 

  V / Hz l / min kW l bar dB š x h x v  mm kg °C 

DENTAL 
3T 230/50 158 1,4 24 5.7 69 500x500x730 73 -10 
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2.3 KOMPRESORY FIRMY MEDICAIR 
Kompresor Dr.Sonic 160-24F-FM-1,5M (Obr. 8) je ideálnym kompresorom na napájanie 1 až 
2 zubárskych kresiel. Kompresor je vybavený absorpčným sušičom a protihlukovým krytom. 
(Tab. 4) 

Obr. 8 Dentálny kompresor Dr.Sonic 160-24F-FM-1,5M [13] 

Tab.  4 Technické parametre Dr.Sonic 160-24F-FM-1,5M [13] 

  
Menovité 
napätie/ 

frekvencia 

Výkonnosť 
kompresora 

Výkon 
motora 

Objem 
vzdušníka 

Pracovný 
tlak Hlučnosť Rozmery 

kompresora Hmotnosť 

Stupeň 
sušenia 

(atmosférický 
rosný bod) 

  V / Hz l / min kW l bar dB š x h x v  mm kg °C 

Dr.Sonic            
160-24F-

FM-
1,5M 

230/50 115 1,1 24 8.1 56 670x500x750 56 výrobca 
neuvádza 
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2.4 POROVNANIE PARAMETROV 
V dnešnej dobe sa na trhu nachádza veľké množstvo výrobcov dentálnych kompresorov. 
Technické parametre vybraných troch kompresorov rôznych výrobcov sa len nepatrne líšia. 
(Tab. 5) 

Tab.  5 Porovnanie technických parametrov vybraných kompresorov  

  
Menovité 
napätie/ 

frekvencia 

Výkonnosť 
kompresora 

Výkon 
motora 

Objem 
vzdušníka 

Pracovný 
tlak Hlučnosť Rozmery 

kompresora Hmotnosť 

Stupeň 
sušenia 

(atmosférický 
rosný bod) 

  V / Hz l / min kW l bar dB š x h x v  mm kg °C 

DK50 
2V/M 230/50 115 1,1 25 5.7 71 460x535x690 57 -20 

DENTAL 
3T 230/50 158 1,4 24 5.7 69 500x500x730 73 -10 

Dr.Sonic            
160-24F-
FM-1,5M 

230/50 115 1,1 24 8.1 56 670x500x750 56 výrobca 
neuvádza 
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3 NÁVRH RIEŠENÍ A VÝBER OPTIMÁLNEJ VARIANTY 
Návrh spočíva z dvoch variant riešení, ktoré sú následne porovnávané z rôznych hľadísk 
a z nich vybraná a odôvodnená optimálna varianta. Konštrukčná časť je zameraná na výpočet 
základných rozmerov, návrh a kontrolu hlavných častí kľukového mechanizmu. 
Skompletizovaná kompresná jednotka sa bude pozostávať z asynchrónneho motora, 
vzdušníka, filtračnej jednotky a membránového sušiča. 

3.1 VARIANTA S MOTOROM ULOŽENÝM NA VZDUŠNÍKU 
Varianta s motorom uloženým na vzdušníku a pripevneným sušičom zozadu vzdušníka. 
(Obr.9) 

 

 

Obr. 9 Varianta s motorom uloženým na vzdušníku 
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Výhody: 

- Jednoduchá konštrukcia 
- Zabránenie prehrievaniu sa jednotlivých častí  
- Šetrenie priestoru 
- V prípade potreby jednoduché okrytovanie kompresnej jednotky 

Nevýhody: 

- Stacionárny 
-  Nutná manipulácia s celým zariadením pri údržbe filtračnej jednotky 

3.2 VARIANTA S MOTOROM ULOŽENÝM VEDĽA VZDUŠNÍKA 
Variant s motorom uloženým vedľa vzdušníka chladičom pripojeným medzi vzdušníkom a 
motorom a sušičom upevneným na vzdušníku. (Obr.10) 

 

Obr. 10 Varianta s motorom uložením vedľa vzdušníka 
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Výhody: 

- Zníženie výšky kompresora 
- Ľahšia manipulácia s kompresnou jednotkou 
- Jednoduchý prístup k jednotlivým častiam pri údržbe 

Nevýhody: 

- Väčšia dĺžka kompresnej jednotky 
- Možné nedostatočné chladenie vzduchu, z dôvodu blízkeho uloženia chladiča ku 

kompresoru. 

3.3 VÝBER OPTIMÁLNEJ VARIANTY 
Ako optimálne riešenie bolo zvolené riešenie s motorom uložením na vzdušníku, vzhľadom 
na závažnú nevýhodu riešenia s motorom uloženým vedľa vzdušníka a to je nedostatočné 
chladenie vzduchu. Varianta s motorom uložením na vzdušníku je jednoduchšia na výrobu. 
Keďže kompresná jednotka bude využitá na stomatologické zariadenie, predpokladá sa, že 
bude umiestnená na trvalom mieste. Pri tomto riešení budú nižšie náklady na výrobu, nakoľko 
všetky komponenty sú pripevnené na vzdušníku, oproti druhej variante, kde by bolo potrebné 
vyrábať navyše rám kompresnej jednotky. 



BRNO 2015 

 

 

25 
 

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

 
4 KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
Zadané parametre: 

𝑄𝑄𝑣𝑣 = 140𝑑𝑑𝑚𝑚
3
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚� = 2,33 ∙ 10−3 𝑚𝑚3

𝑠𝑠�  

𝑝𝑝𝑠𝑠 = 0,09 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝑝𝑝𝑣𝑣 = 0,7 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

4.1 VÝPOČET 
Pre výpočet základných rozmerov boli použité vzorce a tabuľky na výpočet piestových 
kompresorov. [17] 

OBJEMOVÁ ÚČINNOSŤ 

𝜂𝜂𝑣𝑣 = 1 − 𝜀𝜀 ��
𝑝𝑝𝑣𝑣
𝑝𝑝𝑠𝑠
�

1
𝑚𝑚
− 1� (1)  

𝜂𝜂𝑣𝑣 = 1 − 0,07 ∙ ��
0,7

0,09�
1

1,2
− 1� = 0,68 

𝜂𝜂𝑣𝑣 = 0,68 

kde 

 𝜀𝜀  je kompresný pomer, zvolený podľa vzorca 𝜀𝜀 = 𝑝𝑝𝑣𝑣
𝑝𝑝𝑠𝑠

  

 pv  je maximálny tlak 

 ps  je sací tlak 

 m  je exponent polytropickej expanzie volí sa v rozmedzí (1,222 až 1,274); zvolené        
m= 1,2 

DOPRAVNÁ ÚČINNOSŤ 
𝜂𝜂𝑑𝑑 = 𝜂𝜂𝑣𝑣 − 3 (2)  

𝜂𝜂𝑑𝑑 = 0,68 − 0,03 = 0,68 

𝑚𝑚𝑑𝑑 = 0,65 

kde 

 𝜂𝜂𝑣𝑣  je objemová účinnosť 
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4.1.1 HLAVNÉ ROZMERY KOMPRESORA 
PRIEMER PIESTU D [1] 

𝐷𝐷 = �
4𝑄𝑄𝑣𝑣

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝜂𝜂𝑣𝑣𝑚𝑚
3

          [𝑚𝑚] (3)  

𝐷𝐷 = �
4 ∙ 2,33 ∙ 10−3

2 ∙ 𝑖𝑖 ∙ 0,7 ∙ 0,65 ∙ 24
3

= 0,05 𝑚𝑚 

𝐷𝐷 = 50 𝑚𝑚𝑚𝑚 

kde  

 𝑄𝑄𝑣𝑣je objemový tok 

 i  je počet činných plôch 

 𝜂𝜂𝑑𝑑  je dopravná účinnosť vypočítaná z objemovej účinnosti. Vypočítané 𝜂𝜂𝑑𝑑 = 0,74 

 𝑖𝑖 je pomer zdvihu k priemeru piestu a hodnotu volíme v rozmedzí (0,5 až 1) (hodnota 
závisí na type piestového kompresora – viz Tab.6 ) 

𝑚𝑚   otáčky 1/s 

Tab.  6 Pomer zdvihu k priemeru piestu [17] 

Skupina Otáčky                                             
n (min-1) 

Stredná rýchlosť piesta          
cs (m.s-1) 

Pomer L/D                                    
ϑ (-) 

A 750 - 2500 1,5 - 4 0,5 - 1 
B 1000 - 1500 4 - 4,5 0,45 - 0,85 
C 500 - 1500 3,5 - 4 0,4 - 0,9 
D 180 - 720 2,5 - 4 0,4 - 1 
E 120 - 180 2,5 - 4 0,6 - 1 

Skupina A - najmenšie piestové kompresory, spravidla jednostupňové o výkonnosti až 30 m3/h, 
určené prevažne pre krátkodobú prevádzku 
Skupina B - malé a stredné jednostupňové a dvojstupňové kompresory ľahkej konštrukcie o 
výkonnosti 60-600 m3/h 
Skupina C – malé a stredné viacstupňové kompresory o výkonnosti 200-5000 m3/h určené pre trvalú 
prevádzku 
Skupina D – plynové vysokotlaké kompresory pre zvláštne účely (stojaté, boxerové, L-kompresory) o 
výkonnosti 200 – 40000 m3/h. 

Skupina E – pomalobežné vysokotlaké ležaté kompresory o výkonnosti 200 – 20000 m3/h 
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ZDVIH PIESTU L  
𝐿𝐿 = 𝑖𝑖𝐷𝐷          [𝑚𝑚𝑚𝑚] (4)  

𝐿𝐿 = 0,7 ∙ 50 = 35 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐿𝐿 = 35 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Kde: 

 D  je priemer piestu 

 𝑖𝑖 je pomer zdvihu k priemeru piestu a hodnotu volíme v rozmedzí (0,5 až 1) (hodnota 
závisí na type piestového kompresora – viz Tab.6 ) 

VÝŠKA ŠKODLIVÉHO PRIESTORU 
𝐿𝐿š = 0,05𝐿𝐿          [𝑚𝑚𝑚𝑚]       (5)  

𝐿𝐿š = 0,05 ∙ 35 = 1,75 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐿𝐿š = 1,75 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Kde: 

 L je zdvih piestu 

OTÁČKY KĽUKOVÉHO HRIADEĽA 

𝑚𝑚 =
𝑐𝑐𝑠𝑠
2𝐿𝐿           [𝑠𝑠−1] (6)  

𝑚𝑚 =
1,7

2 ∙ 35 = 24 𝑠𝑠−1 

𝑚𝑚 = 24 𝑠𝑠−1 

Kde: 

 𝑐𝑐𝑠𝑠   je stredná piestová rýchlosť 

 L je zdvih piestu 

EFEKTÍVNY PRÍKON PE 

𝑀𝑀𝑒𝑒 =
𝑄𝑄𝑉𝑉
10 ∙ log

𝑝𝑝𝑣𝑣
𝑝𝑝𝑠𝑠

+ 10%          [𝑘𝑘𝑘𝑘] (7)  

𝑀𝑀𝑒𝑒 =
8,4
10 ∙ log

0,7
0,09 + 10% =̇ 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑀𝑀𝑒𝑒 = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
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Kde: 

 𝑄𝑄𝑉𝑉  je objemový tok v metroch kubických (m3.h-1) 

 pv  je maximálny tlak 

 ps  je sací tlak 

P-V DIAGRAM 

 

Obr. 11 p-V diagram 

4.1.2 NÁVRH A KONTROLA HLAVNÝCH ČASTÍ 
POLOMER KĽUKOVEJ KRUŽNICE 

𝑟𝑟 =
𝐿𝐿
2          [𝑚𝑚𝑚𝑚] (8)  

𝑟𝑟 =
35
2 = 17,5 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑟𝑟 = 17,5 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Kde: 

 L je zdvih piestu 

Pomer polomeru kľuky k dĺžke ojnice λ (-) 

𝜆𝜆 =
1

3,5 ÷
1

4,5 (9)  

Zvolíme 𝜆𝜆 = 1
4

= 0,25 
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DĹŽKA OJNICE 

𝑙𝑙0 =
𝑟𝑟
𝜆𝜆           [𝑚𝑚𝑚𝑚] (10)  

𝑙𝑙0 =
17,5
0,25 = 70 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑙𝑙0 = 70 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Kde:  

 r je polomer kľuky 

 λ je pomer polomeru kľuky k dĺžke ojnice 

VOĽBA PIESTNEHO ČAPU 
Podľa tab. 7 vyberieme vhodný priemer piestneho čapu 

Tab.  7 Doporučené priemery piestnych čapov [17] 
Klzné uloženie piestneho čapu Valivé uloženie piestneho čapu 

Typ stroja Voľba priemeru piestneho 
čapu Objem valca (cm3) 

Zážihový motor (0,25 - 0,3).D 40 - 
60 

60 - 
100 

100 - 
150 

150 - 
200 

200 - 
300 

300 a 
viac 

Vznetový motor (0,32 - 0,38).D 12 14 15 
18 20 20 Piestový 

kompresor (0,18 - 0,2).D 13 15 16 

Doporučené priemery piestnych čapov dc (mm) - 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30 
 

Zvolený piestny čap 𝑑𝑑𝑐𝑐 = 10 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Vnútorný priemer piestneho čapu: 

𝑑𝑑1 = (0,55 ÷ 0,75) ∙ 𝑑𝑑𝑐𝑐  (11)  

𝑑𝑑1 = 0,6 ∙ 10 = 6 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑑𝑑1 = 6 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Hodnota sa zaokrúhľuje na celé číslo. 

Kde: 

      𝑑𝑑𝑐𝑐  je priemer piestneho čapu 

Zvolený materiál piestneho čapu: 14 220 
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ŠÍRKA OJNIČNÉHO OKA PIESTNEHO ČAPU  
𝑏𝑏 = (1,2 ÷ 1,5)𝑑𝑑𝑐𝑐          [𝑚𝑚𝑚𝑚] (12)  

𝑏𝑏 = 1,5 ∙ 10 = 15 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑏𝑏 = 15 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Kde: 

      𝑑𝑑𝑐𝑐  je priemer piestneho čapu 

PEVNOSTNÁ KONTROLA PIESTNEHO ČAPU 
Pevnostná kontrola na ohyb: 

Prierezový modul piestneho čapu v ohybe WO 

𝑘𝑘𝑂𝑂 =
𝑖𝑖

32 ∙
𝑑𝑑𝑐𝑐4 − 𝑑𝑑1

4

𝑑𝑑𝑐𝑐
          [𝑚𝑚𝑚𝑚3] (13)  

𝑘𝑘𝑂𝑂 =
𝑖𝑖

32 ∙
104 − 64

10 = 85,45 𝑚𝑚𝑚𝑚3 

𝑘𝑘𝑂𝑂 = 85,45 𝑚𝑚𝑚𝑚3 

Kde: 

      𝑑𝑑𝑐𝑐  je priemer piestneho čapu 

      𝑑𝑑1 je vnútorný priemer piestneho čapu 

Maximálny tlak pmax 

𝑝𝑝𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚 = (1,03 ÷ 1,08)𝑝𝑝𝑣𝑣          [𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀] (14)  

𝑝𝑝𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚 = 1,05 ∙ 0,7 = 0,735 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝑝𝑝𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚 = 0,735 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Kde: 

 pv  je výtlačný tlak 
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Maximálna zaťažujúca sila Fmax 

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚 = 𝑆𝑆 ∙ 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚 =
𝑖𝑖𝐷𝐷2

4 ∙ 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚           [𝑁𝑁] (15)  

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚 =
𝑖𝑖 ∙ 502

4 ∙ 0,735 = 1443 𝑁𝑁 

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚 = 1443 𝑁𝑁 

Kde: 

 D  je priemer piestu 

 pmax je maximálny tlak 

Maximálny ohybový moment MOmax 

𝑀𝑀𝑂𝑂𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚 =
𝐹𝐹𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚

2 �
𝑙𝑙0
2 −

𝑏𝑏
4�           [𝑁𝑁.𝑚𝑚𝑚𝑚] (16)  

𝑀𝑀𝑂𝑂𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚 =
1443

2 �
42
2 −

15
4 � = 12 445 𝑁𝑁.𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑀𝑀𝑂𝑂𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚 = 12 445 𝑁𝑁.𝑚𝑚𝑚𝑚 

Kde: 

 Fmax je maximálna zaťažujúca sila 

 l0 je čapu 

 b je šírka ojničného oka piestneho čapu 

Napätie v ohybe 𝜎𝜎𝑜𝑜  

𝜎𝜎𝑜𝑜 =
𝑀𝑀𝑜𝑜𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑜𝑜
≤ 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑜𝑜           [𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀] (17)  

𝜎𝜎𝑜𝑜 =
12 445
85,45 = 145 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤ 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑜𝑜  

𝜎𝜎𝑜𝑜 = 145 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤ 360 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Kde: 

 MOmax je maximálny ohybový moment 

 WO      je dĺžka ojnice 

 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑜𝑜      je dovolené napätie materiálu v ohybe 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑜𝑜 = 360 𝑀𝑀ž 450 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
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Pre materiál 14 220 sa 𝑅𝑅𝑒𝑒 = 600 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. 

S využitím noriem AISC určíme dovolené normálové napätie. Podľa nich platí nasledujúci 
vzťah medzi dovoleným napätím a predpísanou minimálnou medzou klzu. [1] 

0,60𝑅𝑅𝑒𝑒 ≤ 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑜𝑜 ≤ 0,75𝑅𝑅𝑒𝑒  (18)  

0,60 ∙ 600 ≤ 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑜𝑜 ≤ 0,75 ∙ 600 

360 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤ 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑜𝑜 ≤ 450 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Kde: 

 Re je minimálna medza klzu 

 

Pevnostný výpočet na otlačenie v ojničnom oku: 

Tlak medzi piestnym čapom a ojničným okom 

𝑝𝑝1 =
𝐹𝐹𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑐𝑐 ∙ 𝑏𝑏

≤ 𝑝𝑝𝑑𝑑1          [𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀] (19)  

𝑝𝑝1 =
1443

10 ∙ 15 = 9,62 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤ 𝑝𝑝𝑑𝑑1 

𝑝𝑝1 = 9,62 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤ 30 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Kde: 

 Fmax je maximálna zaťažujúca sila 

 dc je priemer piestneho čapu 

 b je šírka ojničného oka piestneho čapu 

       pd1 je dovolený tak medzi piestnym čapom a ojničným okom, hodnota sa volí z intervalu 
(30 – 60) MPa 

Pevnostný výpočet na otlačenie v okách piestu: 

Tlak medzi piestnym čapom a okami piestu 

𝑝𝑝2 =
𝐹𝐹𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚

(𝑙𝑙 − 𝑒𝑒) ∙ 𝑑𝑑𝑐𝑐
≤ 𝑝𝑝𝑑𝑑2  (20)  

𝑝𝑝2 =
1443

(42− 17) ∙ 10 = 5,77 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤ 𝑝𝑝𝑑𝑑2  

𝑝𝑝2 = 5,77 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤ 20 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
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Kde: 

 Fmax je maximálna zaťažujúca sila 

 dc je priemer piestneho čapu 

 l  je dĺžka čapu 

 e je vzdialenosť medzi okami piestu 

 pd2  je dovolený tlak medzi piestnym čapom a okami piestu, hodnotu volíme z intervalu   
(20 – 50) MPa 

VOĽBA ROZMERU DRIEKU OJNICE 
Driek zvolený podľa tvaru písmena H. Rozmery b a h (viď obr. ) sú predbežne zvolené 
a potom vypočítaná pevnostná kontrola. Pri predbežnej voľbe platí vzťah: 

𝑏𝑏
ℎ = 1,5 ÷ 2 (21)  

17
11 = 1,5 

𝑏𝑏´ = 3 𝑚𝑚𝑚𝑚 

ℎ´ = 4 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

Obr. 12 Voľba rozmeru drieku ojnice [17] 
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Plocha drieku ojnice 

𝑆𝑆 = 2ℎ𝑏𝑏´ + ℎ´�𝑏𝑏 − 2𝑏𝑏´�         [𝑚𝑚𝑚𝑚2] (22)  

𝑆𝑆 = 2 ∙ 11 ∙ 3 + 4 ∙ (17 − 2 ∙ 3) = 110 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑆𝑆 = 110 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Kvadratický moment k prierezu osy x 

𝐽𝐽𝑚𝑚 =
1

12 ∙ ℎ ∙ 𝑏𝑏
3 −

1
12

�ℎ − ℎ´� ∙ �𝑏𝑏 − 2𝑏𝑏´�3
          [𝑚𝑚𝑚𝑚4] (23)  

𝐽𝐽𝑚𝑚 =
1

12 ∙ 11 ∙ 173 −
1

12
(11 − 4) ∙ (17− 2 ∙ 3)3 = 3727 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐽𝐽𝑚𝑚 = 3727 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

Kvadratický moment k prierezu osy y 

𝐽𝐽𝑦𝑦 =
1

12 ∙ 2𝑏𝑏´ ∙ ℎ3 +
1

12
�𝑏𝑏 − 2𝑏𝑏´� ∙ ℎ´3          [𝑚𝑚𝑚𝑚4] (24)  

𝐽𝐽𝑦𝑦 =
1

12 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 113 +
1

12 ∙
(17− 2 ∙ 3) ∙ 113 = 1885 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐽𝐽𝑦𝑦 = 1885 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

Štíhlostný pomer ojnice v rovine kyvu λx 

𝜆𝜆𝑚𝑚 = 𝑙𝑙0�
𝑆𝑆
𝐽𝐽𝑚𝑚

          [−] (25)  

𝜆𝜆𝑚𝑚 = 70�
110

3727 = 12 

𝜆𝜆𝑚𝑚 = 12 

Kde: 

      𝑙𝑙0 je dĺžka ojnice 

 S  je plocha drieku ojnice 

 𝐽𝐽𝑚𝑚   je kvadratický moment k prierezu osy x 
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Štíhlostný pomer ojnice v rovine kyvu λy 

𝜆𝜆𝑦𝑦 =
𝑙𝑙0
2 �

𝑆𝑆
𝐽𝐽𝑦𝑦

          [−] (26)  

𝜆𝜆𝑦𝑦 =
70
2
� 110

1885 = 8,45 

𝜆𝜆𝑦𝑦 = 8,45 

Kde: 

      𝑙𝑙0 je dĺžka ojnice 

 S  je plocha drieku ojnice 

 𝐽𝐽𝑦𝑦   je kvadratický moment k prierezu osy y 

Kontrola drieku ojnice bola vypočítaná podľa štíhlostných pomerov 

Pre 𝜆𝜆𝑚𝑚 ,𝑦𝑦 < 60 

Napätie drieku ojnice v tlaku 

𝜎𝜎𝑑𝑑 =
𝐹𝐹𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚
𝑆𝑆 ≤ 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑           [𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀] (27)  

𝜎𝜎𝑑𝑑 =
1443
110 = 13,11 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤ 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑  

𝜎𝜎𝑑𝑑 = 13,11 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤ 48 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Kde: 

 Fmax je maximálna zaťažujúca sila 

 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑   je dovolené napätie materiálu v tlaku, 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑 = 48 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Zvolený materiál ČSN 42 4331: 𝑅𝑅𝑚𝑚 = 240 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Dovolené napätie materiálu v tlaku: 

𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑 =
1
5𝑅𝑅𝑚𝑚          [𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀] (28)  

𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑 =
1
5 ∙ 240 = 48 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑 = 48 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
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4.1.3 NÁVRH PIESTU 
VÝŠKA PIESTU 
𝐿𝐿𝑀𝑀 = (0,8 ÷ 1) ∙ 𝐷𝐷          [𝑚𝑚𝑚𝑚] (29)  

𝐿𝐿𝑀𝑀 = 0,8 ∙ 50 = 40 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐿𝐿𝑀𝑀 = 40 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Kde: 

      D je priemer piestu 

VZDIALENOSŤ OSY PIESTNEHO ČAPU ODO DNA PIESTU 
𝐿𝐿𝑀𝑀č = (0,5 ÷ 0,6) ∙ 𝐿𝐿𝑀𝑀           [𝑚𝑚𝑚𝑚] (30)  

𝐿𝐿𝑀𝑀č = 0,5 ∙ 40 = 20 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐿𝐿𝑀𝑀č = 20 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Kde: 

      LP je výška piestu 

MINIMÁLNA HRÚBKA DNA PIESTU (VID OBR. 12) 

 

Obr. 13 Určenie hrúbky dna piestu [17] 

𝑠𝑠𝐷𝐷𝑀𝑀 = �
𝐷𝐷1

2 ∙ 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚
4 ∙ 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑂𝑂

         [𝑚𝑚𝑚𝑚] (31)  

𝑠𝑠𝐷𝐷𝑀𝑀 = �332 ∙ 1,03 ∙ 0,735
4 ∙ 50 = 2,03 𝑚𝑚𝑚𝑚 =̇ 2 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑠𝑠𝐷𝐷𝑀𝑀 = 2 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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Kde: 

 pmax je maximálny tlak 

 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑂𝑂   je dovolené napätie materiálu piestu v ohybe, doporučená hodnota je (30 – 35) MPa. 

HRÚBKA STENY VALCA 

𝑠𝑠𝑣𝑣 =
𝐷𝐷 ∙ 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚

2 ∙ 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑
+ 𝑀𝑀          [𝑚𝑚𝑚𝑚] (32)  

𝑠𝑠𝑣𝑣 =
50 ∙ 0,735

2 ∙ 15 + 5 =̇ 6 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑠𝑠𝑣𝑣 = 6 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Kde: 

 pmax je maximálny tlak 

 D    je priemer piestu 

𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑   je dovolené napätie materiálu v ťahu pre liatinové válce, doporučená hodnota je                                                                                   
(30 – 35) MPa. 

a  je prídavok s ohľadom na zoslabenie steny nepresným odliatím, volí sa z intervalu  
(5 – 12) mm 

 

Na výpočet celej kompresnej jednotky je potreba vykonať ďalšie výpočty, ktoré by 
presahovali rozsah tejto práce. Preto boli vybrané len hlavné časti kompresora a pevnostné 
výpočty.  
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4.2 VENTILY 
Ventil CP sa využíva v priemysle chemickom, petrochemickom a farmaceutickom, 
v zdravotných aplikáciách, energetike a elektronickom priemysle. Ventil CP od firmy 
Hoerbiger sa vyznačuje maximálnou efektivitou a pevnosťou. Základom aerodynamicky 
tvarovanej tesniacej dosky ventilu CP je plastový materiál vystužený uhlíkovým vláknom, 
ktoré zaisťuje nízke náklady na údržbu a dlhú životnosť. K inovačným prvkom ventilu patria 
pružiny, špeciálne vyvinuté pre maximálnu dynamickú bezpečnosť a integrovaný antirotačný 
element, ktorý zaisťuje spoľahlivé ovládanie odtlačovacieho  koša pri otváraní a zatváraní, 
a to i pri častých zmenách zaťaženia kompresoru. [18] 

Tab.  8 Technické parametre ventila CP [18] 
Ventil CP od do 
Maximálny tlak   50 bar 
Diferenčný tlak   30 bar 
Teplotný rozsah  -200°C  +210°C 
Otáčky   1800 ot.min-1 

 

 

Obr. 14 Ventil CP 

4.3 TLAKOVÁ NÁDOBA 
Tlaková nádoba 24l od firmy CIMM model AFOSB CE 24 s prevádzkovým tlakom 0,8 MPa. 
Pripojenie nádoby je od 3/4“ do 1“ a prevádzková teplota od -10°C  do +50°C.  [19] 

 

Obr. 15 Tlaková nádoba AFOSB CE 24 [19] 
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4.4 NÁVRH ELEKTROMOTORA 
V prvej časti návrhu boli vypočítané otáčky motora, podľa čoho sa ďalej odvíja výber 
správneho elektromotora. Elektromotor Siemens 1LA7083-2AA (obr.13) má požadované 
vlastnosti (tab.8). 

Tab.  9 Vlastnosti elektromotora Siemens 1LA7083-2AA [14] 
Vlastnosti elektromotora Siemens 

Typová rada 1LA7 
Veľkosť (osová výška) 80 
Výkon 1,10 kW 
Otáčky 2845 min-1 
Počet pólov Dvojpólový 
Napätie 230 / 400V 50Hz 
Krytie IP 55 
Kostra Hliníková 
Pre teplotu okolia od -20°C do +40°C 
Trieda izolácie  F 
Pre nadmorskú výšku do 1000 m 
Pre trvalé zaťaženie  S1 

 

 

Obr. 16 Rozmery elektromotora Siemens 1LA7083-2AA [14] 

 

 

 



BRNO 2015 

 

 

40 
 

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

 
4.5 MEMBRÁNOVÝ SUŠIČ 
Suchý vzduch je zabezpečeným membránovým sušičom. Je nutné dodržať hodnotu rosného 
bodu, ktorá je -20°C. Membránový sušič Hankison (obr.) typu HMD 20-1 je určený pre 
objemový prietok od 2,6 m3/hod-1.  

Tab.  10 Vlastnosti sušiča HMD 20-1 [15] 

Model 
Objemový tok 

[m3/h-1] 
Pripojenie Hmotnosť 

[kg] 
Priemer 
[mm] 

Dĺžka L 
[mm] 

HMD 20-1 2,6 R 3/8" 0,6 62 311 
 

 

Obr. 17 Membránové sušiče Hankison [15] 

Pre dosiahnutie správneho rosného bodu je potrebné vzduch ochladiť pomocou chladiča. 
V tejto práci chladič nie je dimenzovaný z dôvodu dodržania rozsahu práce. 

4.6 ÚPRAVA VZDUCHU 
Z dôvodu dlhej životnosti a správnej funkčnosti membránových sušičov je potrebné vzduch 
pred vstupom do sušiča filtrovať. Čistotu vzduchu nám zaručí zostava filtrov od firmy SMC, 
konkrétne filter AF30-F03C-A a mikrofilter AFM30-F03C-A (obr.15).  

Filter AF30-F03C-A – závit pripojenia G3/8, s automatickým odvodom kondenzátu (NC- 
normálne uzavretý) z čoho vyplýva, že ak neprechádza filtrom tlak vypúšťací port je uzavretý. 
Filtrácia: 5μm  

Mikrofilter AFM30-F03C-A – závit pripojenia G3/8, s automatickým odvodom kondenzátu 
(NC- normálne uzavretý). Filtrácia: 0,3μm. 

Spoločné vlastnosti:  

- Maximálny prevádzkový tlak 1 MPa 
- Minimálny prevádzkový tlak 0,05 MPa 
- Okolitá teplota od -5°C do 60°C 
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Obr. 18 Filter AF30-A a mikrofilter AFM30-A[16] 

Tab.  11 Rozmery filtra AF30-A a mikrofiltra AFM30-A[16] 
Model P A B C D E G J M N Q R S T U V 
AF30-A G3/8 53 156,8 14 26,7 30 35 26,7 41 40 23 6,5 8 53 2,3 30 

AFM30-A G3/8 53 156,8 14 26,7 30 35 26,7 41 40 23 6,5 8 53 2,3 30 
 

Na výstupe zo vzdušníka je potrebné dosiahnuť tlak 0,5 MPa. Dizajn kompresora na 
konštantných 0,5 MPa je náročný, pričom by bolo potrebné zaviesť frekvenčný menič, ktorý 
riadi otáčky motora a po dosiahnutí 0,5 MPa uberie otáčky a tým zaisťuje konštantných       
0,5 MPa. Preto bol kompresor nadimenzovaný na 0,7 MPa a zredukovaný pomocou 
regulátora AR30-F03BG-A (obr.16) od firmy SMC na konštantných 0,5 MPa.  

 

Obr. 19 Regulátor AR30-A[16] 

Tab.  12 Rozmery regulátora AR30-A [16] 
Model P1 A B C D J H M N Q R S T U V W Y Z 

AR30-A G3/8 53 83,5 27 28,5 65 ø37,5 41 36 46 6,5 24 65 2,3 32,5 45,5 22,5 7 
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4.7 KONZOLA CHLADIČA A SUŠIČA 
Na uchytenie chladiča bola navrhnutá konzola chladiča (Obr.19), ktorá je vyrábaná ohýbaním. 
Konzola je prichytená o vzdušník skrutkami a maticami veľkosti M8 a o konzolu je 
prichytený chladič pomocou skrutiek M5. Na konzole je vyrobený závit s prelisom. 

 

Obr. 20 Konzola chladiča 

 

Sušič je uchytený na konzole sušiča (Obr.20). Konzola je priskrutkovaná o vzdušník 
skrutkami a maticami M5. 

 

Obr. 21 Konzola chladiča 
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ZÁVER 
Bezolejové piestové kompresory majú čoraz väčšie využitie. V dentálnom priemysle sa 
využívajú na pohon zubárskych kresiel, vŕtačiek a iných náradí. Navrhnutý kompresor je 
vhodný na pohon dvoch stomatologických pracovísk. Kompresná jednotka je upravená tak, 
aby mohla poskytnúť dostatočnú zásobu stlačeného vzduchu. 

V prvej časti práce bol vytvorený prehľad dnešných výrobcov dentálnych kompresorov 
a následné porovnanie technických parametrov, pomocou ktorých boli definované základné 
parametre navrhovaného kompresora. V konštrukčnej časti boli vytvorené dve varianty 
a z nich vybraná optimálna varianta. Hlavné zásady pri výbere vhodnej varianty boli cenové 
výhody a správna funkčnosť výrobku. Vybraná varianta je lacnejšia na výrobu, kde na miesto 
robustného rámu sú všetky komponenty pripevnené na vzdušníku pomocou konzoly. 
V zubárskom prostredí je potrebné dbať aj na tichý chod. Pri vybranej variante je pomerne 
jednoduchá možnosť odhlučnenia kompresora dodatočnou výrobou skrinky. Vo výpočtovej 
časti boli výpočty zamerané na hlavné časti kompresora a pevnostný výpočet zvoleného 
piestneho čapu a pevnostná kontrola drieku ojnice. Konštrukčná časť ďalej obsahuje voľbu 
správneho elektromotora, ktorá vychádza z výpočtu efektívneho príkonu. Na úpravu vzduchu 
boli využité filtre, ktoré zaručujú čistý vzduch. Filtračná jednotka je zložená z filtra 
a mikrofiltra, pomocou ktorých sa dostávame na hodnotu filtrácie 0,3 μm. Kompresor bol 
nadimenzovaný na 0,7 MPa a na výstupe zaistených konštantných 0,5 MPa pomocou 
regulátora.  

Pri návrhu a skompletizovaní kompresnej jednotky boli dodržané parametre zo zadania. Na to 
aby bol kompresor uvedený do prevádzky je potrebné vypočítať ďalšie funkčné časti 
kompresora. 

Po konzultácií s vedúcim bakalárskej práce, vo výkresovej dokumentácií odpadá výkres 
zvarovacej zostavy rámu, nakoľko bola vybraná lacnejšia varianta, v ktorej sú potrebné 
komponenty uchytené na konzole, ktorá je následne umiestnená na vzdušníku. Práca obsahuje 
výkresovú dokumentáciu, ktorá bola vytvorená v programoch Pro/Engineer a AutoCAD.  

. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 
a [mm] prídavok s ohľadom na zoslabenie steny nepresným odliatím 

b [mm] šírka ojničného oka 

cs [m.s-1] stredná piestová rýchlosť 

D [mm] priemer piestu 

d1 [mm] vnútorný priemer piestneho čapu 

dc [mm] priemer piestneho čapu 

e [mm] vzdialenosť medzi okami piestu 

Fmax [N] maximálna zaťažujúca sila 

Jx [mm4] kvadratický moment k prierezu osy x 

Jy [mm4] kvadratický moment k prierezu osy y 

L [mm] zdvih piestu 

l [mm] dĺžka čapu 

l0 [mm] dĺžka ojnice 

Lp [mm] výška piestu 

Lpč [mm] vzdialenosť osy piestneho čapu odo dna piestu 

Lš [mm] výška škodlivého priestoru 

m [-] exponent polytropickej expanzie 

Momax [N.mm] maximálny ohybový moment 

n [s-1] otáčky kľukového hriadeľa 

p1 [MPa] tlak medzi piestnym čapom a ojničným okom 

p2 [MPa] tlak medzi piestnym čapom a okami piestu 

pd1 [MPa] dovolený tlak medzi piestnym čapom a ojničným okom 

pd2 [MPa] dovolený tlak medzi piestnym čapom a okami piestu 

PE [kW] efektívny príkon 

pmax [MPa] maximálny tlak 

ps [MPa] sací tlak 

pv [MPa] výtlačný tlak 

Qv [m3.s-1] objemový tok 

r [mm] polomer kľukovej kružnice 

Re [MPa] maximálna medza klzu 

S [mm] plocha ojnice 

sDP [mm] minimálna hrúbka dna piestu 
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sv [mm] hrúbka steny valca 

Wo [mm3] prierezový modul piestneho čapu 

ε [-] kompresný pomer 

ηd [-] dopravná účinnosť 

ηv [-] objemová účinnosť 

ϑ [-] pomer zdvihu k priemeru piestu 

λ [-] pomer polomeru kľuky k dĺžke ojnice 

λx [-] štíhlostný pomer ojnice v rovine kyvu x 

λy [-] štíhlostný pomer ojnice v rovine kyvu y 

σd [MPa] napätie drieku ojnice 

σdd [MPa] dovolené napätie materiálu v tlaku 

σdo [MPa] dovolené napätie materiálu v ohybe 

σdt [MPa] dovolené napätie v ťahu pre liatinové valce 

σo [MPa] napätie v ohybe 
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ZOZNAM PRÍLOH 
Výkres zostavy zariadenia    1-BC-01/15 

Výkres zostavy ojnice   3-BC-02/15 

Výkres ojnice     4-BC-03/15 

Výkres piesta     3-BC-04/15 

Výkres konzoly    3-BC-05/15 
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