KOMPRESORY
DMYCHADLA
VENTILÁTORY
STROJE
PRO STLAČOVÁNÍ A DOPRAVU PLYNŮ
Těmito stroji lze plynům dodat tlakovou a kinetickou energii. Základními parametry jsou
dosažitelný přetlak na výstupu stroje
objemový průtok plynu strojem

p /MPa/
Q /m3.s-1/

Název závisí na velikosti přetlaku plynu na výstupu stroje. Největší přetlak vyvinou
kompresory (nad 0,3 MPa), menší dmychadla (0,01 - 0,3 MPa), ale zpracují větší
objemy plynu. Ventilátory musí plynu dodat především kinetickou energii, tj. uvést ho do
pohybu, velikost přetlaku na výstupu není většinou podstatná (do 0,01 MPa). Další
kategorií jsou vývěvy, u nichž je cílem získat na vstupu velký podtlak, tj. dokážou odsát
plyn z uzavřeného prostoru.
Podle fyzikálního principu práce se tyto stroje dělí do dvou skupin
Stroje objemové – tlak plynu vzroste tím, že se plyn uzavře do pracovního prostoru stroje
a objem tohoto prostoru se zmenší.
Objemovými stroji lze získat větší přetlak p (největší pístovým kompresorem) než stroji
rychlostními. Do této skupiny patří stroje
pístové
membránové
rotační
Stroje rychlostní – udělují plynu nejprve kinetickou energii tím, že je plyn unášen
rotujícím lopatkovým kolem. Část kinetické energie může být následně přeměněna na
energii tlakovou v pevném, rozšiřujícím se průtočném kanále.
Rychlostními stroji lze získat větší průtok QV (největší axiálním turbodmychadlem) než stroji
objemovými. Do této skupiny patří stroje
radiální
axiální

OBJEMOVÝ STROJ

RYCHLOSTNÍ RADIÁLNÍ STROJ

RYCHLOSTNÍ AXIÁLNÍ STROJ
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STROJE OBJEMOVÉ
PÍSTOVÉ KOMPRESORY
Plyn je stlačován v pracovním prostoru vymezeném stěnou válce, dnem pístu a hlavou
válce. Změnu tohoto pracovního objemu zajišťuje klikový mechanismus, který je poháněn
spalovacím motorem nebo elektromotorem.
Práce pístového kompresoru probíhá ve čtyřech fázích při pohybu pístu mezi horní úvratí
HÚ a dolní úvratí DÚ.
sání
píst se pohybuje od HÚ do DÚ, pracovní objem roste, vzniklým podtlakem a otevřeným
sacím ventilem je do válce nasáván plyn za konstantního tlaku
komprese
píst se pohybuje z DÚ k HÚ, pracovní objem se zmenšuje, sací ventil je uzavřen a stále
roste přetlak
výtlak
při určitém přetlaku se otevře výtlačný ventil, píst pokračuje dále k HÚ a plyn je již za
konstantního tlaku vytlačen nejčastěji do vzduchojemu
expanze
všechen stlačený plyn nelze vytlačit z pracovního prostoru, proto tento zbytek při pohybu
pístu z HÚ do DÚ nejprve musí expandovat na podtlak, při kterém se otevře sací ventil,
teprve potom následuje sání
pracovní p-V diagram
pístového kompresoru :

SO… sací ventil se otevírá
SZ … sací ventil se zavírá
VO… výtlačný ventil se otevírá
VZ… výtlačný ventil se zavírá

ps … sací tlak
pb…. barometrický (atmosférický) tlak
pv…. výtlačný tlak

válec
sací ventil
píst
výtlačný ventil

škodlivý objem Vš

zdvihový objem Vz

sací objem Vs
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Objemová účinnost ηV
Pro sání není využit celý zdvih, ale pouze část od okamžiku kdy plyn ze škodlivého
prostoru expanduje a může se vzniklým podtlakem otevřít sací ventil. Objem nasátého
plynu VS je tedy menší než objem zdvihový VZ. (zdvihový objem = objem válce mezi HÚ a
DÚ pístu)
ηV = VS / VZ
Objemová účinnost klesá s rostoucím škodlivým prostorem a s rostoucím kompresním
poměrem π = pv / ps , tj. čím větší je stlačení a větší škodlivý prostor, tím dále trvá
expanze.
Dopravní účinnost
Zahrnuje ztráty tlaku při proudění plynu přes ventily, v kanálech, ztráty zahřátím plynu při
kompresi.
Vícestupňová komprese
S rostoucí kompresí klesá účinnost práce kompresoru. Proto pro vyšší požadovaný přetlak
je nutné celkovou kompresi rozdělit např. do dvou stupňů tak, že výtlačný tlak prvního
stupně je sacím tlakem druhého stupně. Pro každý stupeň komprese je použit samostatný
pracovní prostor kompresoru. Účinnost se dále zvyšuje tím, že mezi stupně se zařazuje
chladič, aby se zmenšil objem zahřátého vzduchu po kompresi v prvním stupni.
pracovní diagram jednostupňové komprese
při vysokém kompresním poměru
=> nízká účinnost

pracovní diagram dvoustupňové komprese
při vysokém celkovém kompresním poměru
=> vyšší účinnost

II. stupeň

I. stupeň
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Druhy pístových kompresorů
-

jednoválcové
dvouválcové

-

řadové
s válci do V

-

jenočinné
dvojčinné

-

jednostupňové
vícestupňové

Hlavní konstrukční části
válec a hlava válce
klikový mechanismus
ventily
Běžné jsou ventily destičkové, samočinné – otvírají
se podtlakem (sací) a přetlakem (výtlačný), zavírají
se speciální destičkovou pružinou, která přitlačuje
ventilovou desku na sedlo, čímž se uzavřou
průtočné otvory.
PRUŽINA

VENTILOVÁ DESKA
A SEDLO

SEDLO

vzduchojem
Tlaková nádoba, slouží jako akumulátor na stlačený plyn.
Plyn z kompresoru vychází v pulzech, ze vzduchojemu je
dodávka již plynulá.
VZDUCHOJEM

regulace
Podle velikosti odběru plynu je nutno kompresor regulovat. Řídící veličinou je tlak ve
vzduchojemu.
Způsoby regulace :
- změnou otáček ( spalovacího motoru : pracovní – volnoběžné)
- otevřením výtlačného ventilu
- odtlačováním sacího ventilu během komprese
- zvětšením škodlivého prostoru – reduktorem
- zastavováním a spouštěním
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Schéma dvouválcového, dvoustupňového kompresoru s diferenciálními písty do V. Dvojčinného.
chladič mezi stupni

I. stupeň
DIFERENCIÁLNÍ PÍST

II. stupeň

MEMBRÁNOVÉ DMYCHADLO
Hnací jednotka dmychadla je sestavena ze dvou cívek, mezi kterými je umístěn
permanentní magnet. Oba konce magnetu jsou pomocí šroubů a matic spojeny se středy
membrán. V tělese ventilů jsou umístěny sací
a výfukové ventily. V okamžiku přivedení
střídavého proudu do cívek se začne
permanentní magnet pohybovat mezi cívkami.
Pohybem magnetu je způsoben i pohyb
membrán a tím je střídavě generováno sání
a výtlak vzduchu.
Nejčastější aplikace
biologické čistírny odpadních vod
akvária, líhně ryb
provzdušňování odkalovacích jímek
nafukování člunů a matrací
perličkové masážní vany
nafukovací protetické pomůcky
laboratorní a lékařská technika
Technické parametry
max. přetlak 50 kPa
max. průtok (bez zátěže) 10 až 370 l/min
Výhody
bezolejový provoz
minimální nároky na údržbu
nízká hladina hlučnosti
dlouhá životnost
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ROTAČNÍ KOMPRESORY A DMYCHADLA
Rootsovo dmychadlo
Použitelné také jako plnící pro
spalovací motory s nízkotlakým
přeplňováním. Má však nízkou
účinnost. Nejmodernější mají mírně
šroubové rotory, které vyhlazují
pulsace proudění. Výsledkem je
mnohem
vyšší
účinnost
než
u dmychadel původní konstrukce. Je
použito ve vozech Mercedes-Benz.
http://www.mekanizmalar.com/roots2.swf

Lamelový kompresor
Používá rotor s radiálně posuvnými lamelami, který je excentricky uložený ve statoru. Při
otáčení rotoru lamely kloužou po vnitřní ploše statoru, mezi jimi uzavřený pracovní objem
se zvětšuje a zmenšuje, tím dochází k sání
a výtlaku. Olej komory utěsňuje. Díky tomu
tyto kompresory vykazují dobrou účinnost.
1. sací filtr
2. separátor (odlučuje olej ze stlač.
vzduchu)
3. společný chladič oleje a stlač.
vzduchu
4. olejový filtr
5. termostat oleje
6. rotor
7. lamela
8. ventil minimálního tlaku
9. olej
10. pojišťovací ventil

Kompresor s krouživým pístem
Píst tvoří válcové těleso, které krouží po vnitřním
obvodu válcové komory. Pohyblivá přepážka odděluje
sací a výtlačnou část komory. Tento kompresor má
menší účinnost a používá se jen pro malé výkony,
hlavně pro klimatizační jednotky.
pohyblivá přepážka

Šroubový kompresor
Plyn je dopravován a stlačován v závitových drážkách
šroubových vřeten. Vřetena jsou uzavřena v tělese
kompresoru a jedno je poháněno motorem. Mazací olej
snižuje tření a utěsňuje vřetena. Za kompresorem je
odlučovač oleje.
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STROJE RYCHLOSTNÍ
Jsou stroje lopatkové
Podle velikosti přetlaku na výstupu se nazývají

ventilátory, turbodmychadla, turbokompresory
Podle smyslu výstupu plynu z oběžného kola se nazývají

radiální, axiální

STROJE RADIÁLNÍ
Princip práce
Tyto stroje se také nazývají odstředivé, neboť plyn je po vstupu do rotujícího oběžného
kola unášen lopatkami a odstředivou silou tlačen radiálně k obvodu kola. Narůstá rychlost
a tlak plynu. Na obvodu kola je největší obvodová rychlost a z toho vyplývá, že plyn zde
má největší kinetickou energii. Tuto energii plyn získal od motoru, který pohání oběžné
kolo. Z oběžného kola plyn přechází do difuzoru a dále do spirálové skříně. V těchto
částech se rozšiřuje průtočný průřez, tím se snižuje rychlost plynu (rovnice kontinuity) a
stoupá tlak – dle zákona zachování energie (Bernoulliho rovnice).
Lopatky difuzoru usměrňují proud plynu z oběžného kola, omezují jeho víření a tím se
zlepšuje účinnost stroje. Proto lopatky difuzoru jsou zakřiveny tak, aby vektor výstupní
rychlosti z oběžného kola k nim byl tečný. V řadě případů však difuzor není použit a plyn
z oběžného kola přechází přímo do spirálové skříně.
schéma - princip radiálního stroje s vektory rychlostí na lopatce oběžného kola
u - unášivá rychlost
(rychlost obvodová )
w - rychlost plynu vůči lopatce
c - výsledná rychlost plynu

průběh výsledné rychlosti c a
tlaku p v jednotlivých částech
stroje
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Radiální ventilátory a turbodmychadla
Ventilátor nebo dmychadlo poháněné elektromotorem

PLYNOVÁ TURBÍNA

Turbodmychadlo poháněné plynovou turbínou
Použité pro přeplňované spalovací motory. Je
poháněno plynovou turbínou výfukovými plyny.
Oběžné kolo je otevřené - bez krycího kotouče.
Mezilopatkové prostory jsou po montáži
uzavřeny skříní dmychadla. Lopatky kola jsou
vyfrézovány.

TURBODMYCHADLO

Radiální turbokompresory
Turbokompresory jsou stroje několikastupňové. Mezi stupni je řazen chladič plynu, čímž
se zvýší účinnost stroje.
Rotor radiálního turbokompresoru. Na hřídeli
rotoru jsou uložena oběžná kola ve kterých
dochází k urychlení a stlačování plynu. Oběžná
kola
sestávají v z nosného
kotouče
s
vyfrézovanými lopatkami a z krycího kotouče,
který je na nosný kotouč přivařen.

rotor s třemi oběžnými koly

oběžné kolo s navařeným
krycím kotoučem

nosný lopatkový kotouč
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Turbokompresory velkých výkonů jsou většinou používány v oblasti metalurgie.
Počátkem roku 2006 ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. dodalo na Čeljabinský metalurgický kombinát MECHEL
radiální turbokompresor poháněný parní turbinou.
Turbokompresor o průtoku 300 000 m³/hod a tlaku na výstupu 0,51 MPa je určen pro dodávku vzduchu
obohaceného kyslíkem do vysoké pece.
Kompresor má dva stupně mezi nimiž je zařazen mezichladič. První stupeň je tvořen dvěmi skupinami
oběžných kol nasazenými na rotor „záda k sobě “. Po ochlazení v mezichladiči je vzduch stlačován v druhém
stupni do požadovaného tlaku.

STROJE AXIÁLNÍ
Princip práce
Plyn prochází od vstupu k výstupu souose s hřídelí. Na hřídeli je upevněno oběžné
lopatkové kolo tvaru vícelisté vrtule. Hřídel s oběžným kolem je poháněna motorem.
Lopatky mají proudnicový tvar (viz křídlo letadla) a vhodný úhel sklonu β. Pohybem
takovéto lopatky vzniká na jedné straně podtlak = sání a na opačné straně přetlak = výtlak.
Plyn je tedy vlivem pohybujících se lopatek urychlen a částečně stlačen.
Pro dosažení většího stlačení u turbodmychadel a turbokompresorů je na hřídeli několik
oběžných kol za sebou, plyn je z jednoho oběžného kola naveden na další pomocí
pevných lopatek. Tyto stroje jsou tedy vícestupňové.
schéma - princip axiálního stroje

axiální ventilátor

axiální turbokompresor

u - unášivá rychlost
(rychlost obvodová )
w - rychlost plynu vůči lopatce
c - výsledná rychlost plynu

rychlost c a tlak p
v prostoru oběžného kola

oběžné lopatky-rotor

pevné lopatky-stator
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Axiální ventilátory
Použití k chlazení elektrických zařízení, odsávání plynů, v klimatizačních jednotkách,
sušárnách … Jsou poháněny elektromotorem.

Axiální turbodmychadla a turbokompresory
Tyto stroje jsou použity v leteckých tryskových motorech.
Dnes jsou jak ve vojenské, tak v civilní oblasti nejčastěji používané motory
turbodmychadlové. Turbodmychadlo nasává ohromné množství vzduchu. Část vzduchu
proudí do jádra motoru, kde je vzduch dále stlačen vícestupňovými turbokompresory a ve
spalovacích komorách se účastní hoření. Splodiny hoření roztáčí plynové turbíny, které
slouží pro pohon dmychadla a kompresorů. Vystupující plyny z výstupní trysky vyvíjejí
tahovou sílu motoru. Druhá část vzduchu z dmychadla je krytem motoru usměrněna
směrem dozadu a vyvíjí další část tahu.
(více v kapitole TRYSKOVÉ MOTORY)

TURBOKOMPRESOR

SPALOVACÍ KOMORA

VÝSTUPNÍ TRYSKA

PLYNOVÉ TURBÍNY

motory letounu AIRBUS
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