
Modifikácia hydraulických častí plynových 

kompresorov poháňaných elektromotorom 25 MW 

BEZPEČNOSTNÉ, TECHNICKÉ A OBCHODNÉ VÝZVY SLOVENSKÉHO PLYNÁRENSTVA 

Miroslav Golha, eustream, a.s. 

16. - 17. jún 2022, Žilina, hotel Holiday Inn 



Schéma prepravnej siete 

SK-PL plynovod 

3x ČKD 650-21-2 



Kompresory s elektropohonom 25 MW 

Hala kompresorov: 

Kryt kompresora a 

motora: 

Kompresor: 



Ako upraviť kompresor? 

•Zachovať rovnaký maximálny kompresný pomer 

•Znížiť maximálny prietok kompresorom na ½ 

•Úprava hydraulických častí bez úpravy telesa kompresora    Zostane 

zachovaná možnosť využiť staré hydraulické časti v budúcnosti 

Internou analýzou stanovené podmienky modifikácie: 

•Úprava dvoch kompresorov s pohonom 25 MW 



Kompresor ČKD-21-2 

Vložka kompresora 

s hydraulickými časťami 

Stena kanála je súčasťou 

skrine kompresora 



Štandardne riešená vložka 

Stena kanála je súčasťou 

vložky kompresora 



Kompresor ČKD-21-2 

LORIG LNOVÉ 

RORIG RNOVÉ 



Záver prieskumu trhu 

• Výrobcovia kompresorov nemajú riešenie v rámci svojho výrobného 

programu pre požadované parametre 

Výskumná úloha: 

Nájsť riešenie vlastnými silami v Eustream, 

ktoré bude spĺňať požiadavky:  - ½ prietok pôvodného 

                                                          - rovnaký kompresný pomer 

                                                                   - bez zásahu do existujúcej skrine 



Výskumná úloha – Voľba geometrie 

• Podstata riešenia - Úprava šírky kanála prietočnej časti kompresora 

• Aká je správna šírka kanála pre dosiahnutie požadovaného riešenia? 

• Overenie parametrov kompresora pre danú geometriu pomocou CFD 

simulácie 



Výskumná úloha – CFD model 

• CFD model kompresora s upravenou geometriou hydraulických častí 

• Výpočet parametrov kompresora pomocou programu ANSYS CFX 



Výskumná úloha – CFD výsledky 

Porovnanie charakteristík pôvodného a upraveného kompresora 

Ako sú spoľahlivé vypočítané výsledky? 



Výskumná úloha – Modelové skúšky 

Zjednodušený model (jeden stupeň kompresora, originálny kompresor je 

dvojstupňový) 

Konštrukčný návrh modelu na základe zadaného hydraulického riešenia 

od Eustream 

Výroba modelu 

Testy modelu 

• V spolupráci s STU v Bratislave boli vykonané overovacie skúšky 



Model kompresora 

• Obežné koleso modelu 600 mm 

• Obežné koleso kompresora ČKD 1080 mm 

• Materiál: hliníková zliatina 

• Model: 1° kompresor 

• Originál: 2° kompresor 



Testovací okruh 

• vzduch 

• atmosférický tlak 

Testovacie médium: 



CFD Simulácia modelového kompresora 

Sanie kompresora Obežné koleso a difúzor 

• Výpočet parametrov modelového kompresora pomocou CFD 



CFD Simulácia modelového kompresora 

Obežné koleso a difúzor Prevádzač 



Výskumná úloha - Výsledky 

Porovnanie výsledkov CFD simulácie a merania na modelovom kompresore 



Výskumná úloha - Záver 

• Experimentálne meranie charakteristiky modelového kompresora 

preukázalo dobrú zhodu výsledkov v porovnaní s CFD simuláciou 

počítačového modelu 

• Bolo odporučené pokračovať v úprave hydraulických častí pôvodného 

kompresora podľa vlastného návrhu 

 

 



Ďalšie kroky 

• Podpis zmluvy na výrobu nových hydraulických častí a realizácia výroby 

originálnym výrobcom 

• Nastavenie antipumpážnej regulácie upraveného kompresora bolo 

vyčlenené z rozsahu prác výrobcu – výrobca nemá výpočty k novej 

geometrii pre nastavenie regulácie 

 

 

Výskumná úloha č.2: 

Nájsť riešenie vlastnými silami v Eustream, 



Výskumná úloha č.2 

Modelový výskum nastavenia APV regulácie kompresora 

• Na rovnakom modelovom kompresore boli vykonané testy za 

účelom stanovenia polohy hranice pumpáže 

• Porovnanie s výsledkami vypočítanými pomocou CFD modelu 

 

 

Prietok kompresora 

Tlak 

na výstupe 

kompresora 

otáčky 1 

otáčky 2 

hranica 

pumpáže 

hranica 

APV regulácie 

10% 



Výskumná úloha č.2 - Výsledky 

• Výsledkom sú odchýlky vypočítanej hranice pumpáže z CFD similácií od 

nameranej hranice pumpáže fyzického experimentu 

• Získané odchýlky sa potom aplikujú na CFD výpočty skutočného kompresora 



Nové hydraulické časti 

Vložka kompresora 



Nové hydraulické časti 

Rotor kompresora 

Statorová časť vložky kompresora 



Montáž 

Montáž novej vložky do skrine kompresora 



Výkonové parametre 

Porovnanie nameraných charakteristík kompresora s pôvodnými a novými 

hydraulickými časťami: 

kompresor s pôvodnými 
hydraulickými časťami 

2x kompresor s novými 
hydraulickými časťami 

1x kompresor s novými 
hydraulickými časťami 



Záver prezentácie 

• Cieľom projektu bola úprava parametrov dvoch existujúcich 

kompresorov na nové prevádzkové podmienky 

• Meraním výkonových parametrov vykonaných po inštalácii nových 

hydraulických častí kompresora bolo preukázané splnenie cieľov 

modifikácie kompresorov: 

 Zachovať pôvodný maximálny kompresný pomer 

 Znížiť maximálny prietok plynu kompresorom na ½ pôvodného 

 Bez úpravy existujúcej skrine kompresora 

• V súčasnosti sú tieto kompresory v plnej prevádzke 

 



Záver prezentácie 

Ďakujem za pozornosť 

 


