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Bevezetés
Alacsony entalpiájú geotermikus források h®jének elektromos energiává alakítása elméletileg lehetséges. Az elmélet gyakorlati megvalósítása azonban jelent®s nehézségekbe ütközik, mivel a rendelkezésre álló h®mérséklet különbség miatt a lehetséges körfolyamatok termikus hatásfokának elvi maximuma
is alacsony. Ahhoz, hogy ezt a maximális elvi hatásfokot megközelítsük, a
körfolyamatot megvalósító berendezés egyes elemein keletkez® veszteségeket
a lehet® legalacsonyabb szinten kell tartani. Ezen elvek mentén került kifejlesztésre egy új, inverz h®szivattyú (IH), melynek egyik legfontosabb eleme a
dolgozatban vizsgált leng®nyelves kompresszor (LNYK) is, melynek m¶ködési
folyamatát az 1. ábra szemlélteti. Az új konstrukció alapjául a kisebb ka-
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1. ábra. Állólapátos kompresszor m¶ködési ellvének bemutatása a kompresszor
keresztmetszeti sematikus vázlatán. A 0o -os tengelyszög jelenti azt a helyzetet,
amikor a henger, a dugattyú és a lezáró tolattyú és a dugattyú érintkezési
pontja egy egyensre esik.
pacitású, jellemz®en háztartási h¶t® és légkondicionáló eszközökben gyakran
alkalmazott gördül®dugattyús kompresszor (GDK) szolgált. Az GDK-ok jellemz®en olajkenés¶ berendezések, ahol a ken®anyag, amellett, hogy csökkenti
a súrlódási veszteséget, megakadályozza a munkaközeg szivárgását a tömítések résein keresztül. A környezeti terhelés csökkentése miatt az új LNYK
nem folyadék kenés¶, hanem ún. olajmentes kompresszor. Emiatt a tömítések
kialakításának szerepe felértékel®dik, mivel a résméretek növekedésével a szivárgási veszteség nagyságrendileg megn®, hiszen azt nem akadályozza már a
réseket kitölt® folyékony ken®anyag. Az eredeti GDK konstrukcióját ezért módosítani kellett. Az LNYK dugattyúja a tengelyhez mereven rögzített, vagyis
mindig ugyanazon pontja érintkezik a hengerpalásttal, ezért ebben a pontban
a tömítést biztosító résméret könnyebben kontrollálható. A kompressziós és
szívó munkatereket elválasztó, rugóval mozgatott lapát szerepét a leng®nyelv
vette át, amelynek mozgatását a f®tengelyr®l közvetlenül meghajtott mecha3

nizmus végzi, ahogy az a 2. ábrán látható, így itt szintén állandó résméret
biztosítható az összeszorító rúgóer®t® nagyságától függetlenül.

2. ábra. A leng®nyelvet mozgató mechanizmus vázlata
Az új konstrukció várható m¶ködési jellemz®nek becsléséhez numerikus eljárásokat használtam. Ezen eljárásoknak alkalmasaknak kell lenniük a LNYK
konstrukciós sajátosságaiból származó áramlástani, illetve tágabb értelemben
vett termodinamikai jellemz®k vizsgálatára. A kutatásban alkalmazott modellek két f® csoportba sorolhatók, melyek közül az összetettebb és jellemz®en csak áramlástani vonzatokat vizsgáló numerikus áramlástani szimulációs (CFD) modell. A másik alkalmazott eljárás a mechanisztikus modellezés,
melyben az összetett rendszert részegységekre bontva, azok hálózataként vizsgáljuk.
Amennyiben a pontos geometria ismert, CFD modell alkalmazásával a
vizsgált rendszer áramlástani jellemz®i a legtöbb esetben, jó közelítéssel el®re
becsülhet®k. Amennyiben mérési eredmények is rendelkezésre állnak, a CFD
megoldó illesztése után a szimulációk segítségével részletes képet kaphatunk
az áramlási tér azon részeir®l is, ahonnan mérésekkel nem tudunk információt
gy¶jteni.
Volumetrikus gépek CFD modellezése esetén az egyik sarkalatos pont a változó térfogat hatásának meghatározása. A változó geometriát le kell képezni
a numerikus tartományra és biztosítani kell annak megfelel®en részletes felbontását. Ehhez szükséges olyan dinamikus hálózó eljárás kifejlesztése, amely
a fentieket a szükséges min®ségben, a lehet® legalacsonyabb számítási igény
mellett biztosítja.
A hagyományos GDK-ok mechanisztikus modellezéssel kapcsolatos kérdéseket a vonatkozó szakirodalom meglehet®s részletességgel tárgyalja. Amennyi4

ben az eredeti konstrukció lényegesen nem változik, annak m¶ködési jellemz®i
a névleges tartományon belül, a rendelkezésre álló modellekkel, jó közelítéssel el®rejelezhet®ek. A LNYK vizsgálatakor ugyanakkor felmerült az igény
olyan eljárások kifejlesztésére, amelyek a névelegesnél jóval nagyobb szivárgási veszteségek esetén is megfelel®en m¶ködnek és az új konstrukcióból ered®
sajátságokat is gyelembe veszik.
A bemutatott kutatás célja a jelenleg is használatos numerikus modellezési módszerek alkalmazási területének kiterjesztése olajkenés-mentes forgódugattyús kompresszorok vizsgálatára a teljes m¶ködési tartományon.

Vizsgálati módszerek
A m¶ködési jellemz®k el®zetes becslésére CFD szimulációkat alkalmaztam. A
rendelkezésre álló ANSYS Fluent megoldóhoz kifejlesztettem olyan dinamikus
hálózó eljárásokat, amelyek alkalmasak a kompresszor folyamatosan változó
munkaterének leképezésre a numerikus tartományba. Kidolgoztam olyan megoldásokat, amelyek segítségével az összetett modell egyszer¶síthet®, amivel a
szükséges számítási kapacitási kapacitás jelent®sen lecsökkent.
Elkészítettem a LNYK mechanisztikus modelljét, amelyet Siemens Simcenter AMESim model koörnyezetben implementáltam, mely segítségével gyelembe vehet®ek a leng®nyelvet mozgató mechanizmus illesztési pontatlanságából a m¶ködési jellemz®kre gyakorolt hatások. A modell paramétereit,
genetikus algoritmuson alapuló optimalizációs eljárás segítségével a rendelkezésre álló mérési eredményekhez hangoltam. A hangolt modell segítségével
vizsgáltam a m¶ködési jellemz®k érzékenységet a f®bb szivárgási vesztességgel
összefügg® paraméterek változására.
A rendelkezésemre álló, mért indikátor diagramok közelítésére nem-lineáris
fázisoszcillátorokat használtam. A fázisoszcillátorok célfüggvényeinek közelítésre különböz® eljárásokat dolgoztam ki. Az alkalmazott közelítések hatékonyan alkalmazhatók az üzem közben változó m¶ködési körülmények lekövetésére is, ezzel alkalmazhatósági körük jelent®s mértékben b®víthet®.

A kutatás eredményei
A kutatás els® szakaszában alkalmazott CFD szimulációkhoz olyan dinamkus
hálózó eljárást fejlesztettem ki, amely képes leképezni a GDK m¶ködése során váltózó munkatereket a numerikus tartományra. Kidolgoztam egy olyan
eljárást, amely megfelel® pontossággal (N RM SD ≤ 0.06) képes becsülni a
várható jellemz®ket a teljes 3D modellnél nagyságrendekkel kisebb számítási
kapacitás felhasználásával.
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Olyan mechanisztikus modellt fejlesztettem, amely segítségével nagy számú szimuláció futtatható rövid id® alatt. A kis számítási igeny¶ modell alkalmazásával lehet®ség nyílt a mérés során nem vizsgált paraméterek olyan
kombinációjának meghatározására, amellyel a mért indikátordiagramok jó
egyez®séggel el®állíthatóak (N RM SD ≤ 0.05). A kapott eredmények alapján megállapítottam, hogy az el®zetesen elvártaktól jelent®sen eltér® mért
teljesítményadatok a prototípusban jelentkez® jelent®s szivárgási veszteség és
a visszacsapó szelep hibája miatti visszaáramlás következményei. A szimulációs eredményeket a mérés során szerezett tapasztalatok is alátámasztották.
Az olajkenés-mentes m¶ködés miatt a LNYK érzékenysége a tömítési résméretekre jóval nagyobb, mint az a hagyományos GDK esetén. A szimulációk
alapján kimutattam, hogy az oldalfalakon jelentkez® szivárgás hatása a legnagyobb a m¶ködési jellemz®kre. Megállapítottam továbbá, hogy a leng®nyelvet
mozgató mechanizmus összeszerelési pontossága is jelent®sen befolyásolja a
kompresszor viselkedését, ezért a megoldás gyakorlati alkalmazása gazdaságtalan.

(b) A nyomás változása a f®tengelyszög függvényében
(a) Nyomásváltozás fázisdiagramja

3. ábra. A modell és célfügvény viszonyának bemutása, N RM SD = 0.0131
Bemutattam, hogy a nem-lineáris oszcillátorok alkalmazásával a GDK-ok
elvén m¶köd® egységek indikátordiagramjai nagy pontossággal el®állíthatók,
azok teljes m¶ködési tartományán, az esetlegesen fellép® tranziens üzemállapotokat is beleértve, mint az a 3. ábrán is látható. A tézispontokat megalapozó
disszertációmban bemutattam, hogy az eljárás alkalmas tetsz®leges, el®zetesen
deniált tranziensek követésére. Továbbá, el®re nem deniált átmenet esetén
is folytonos választ biztosít a változó üzemállapotok között.
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Tézisek
1. Tézis : Új modell fejlesztése radiális kiömlés¶, állólapátos, forgódugattyús kompresszorok m¶ködési jellemz®inek meghatározásához

A forgódugattyús gépek numerikus áramlástani (CFD) vizsgálatakor a 2D
modellre való redukálás megvalósítható porózus közeget modellez® forrástag
alkalmazásával az alábbi módszer szerint. A henger és a kör keresztmetszet¶
kilép®csonk találkozásánál létrejöv® hirtelen áramlási keresztmetszet-változás
által keltett áramlási ellenállás hatása porózus közeg viselkedését szimuláló
forrástag inercia (SI ) komponensének, vagyis a 1) egyenlettel megadott tag
hozzáadásával modellezhet®.

1
SI,i = −C2 ρ|v|vi
(1)
2
A 1 kifejezéssel adott SI,i forrástagban szerepl® C2 tehetetlenségi ellenállás
tényez® meghatározásához a dinamikus nyomások egyenl®ségét feltételezzük
a hengerpalást mentén a kilép® keresztmetszetben, mivel ezzel biztosítható,
hogy a 2D redukált modell a kilép®csonk nyomásvesztesége szempontjából
egyenérték¶ legyen a 3D esettel. A fentiek alapján a C2 (r) tehetetlenségi ellenállás tényez® sugár menti eloszlása a következ® (2) képlettel számítható :

C2 (r) =

w
h(r)

2 

2
1
1
−1
αc
∆n

(2)

A 2D redukált modell esetén az így deniált 2 képlettel számított C2 (r)
tehetetlenségi ellenállás tényez® a kilépés mentén, a kör kilép® keresztmetszetnek megfelel® változó áramlási ellenállást modellezi a henger palást mentén, a dugattyú elfordulási szögének függvényében. A 2D redukált modellben
alkalmazott porózus közeg viselkedését szimuláló forrástag így a henger és
kör keresztmetszet¶ kilép®csonk találkozásánál 3D esetben létrejöv® áramlási
veszteséggel egyenérték¶ veszteséget eredményez.
Jelölésjegyzék :
C2
αc
h
r
SI,i
vi
∆n

tehetetlenségi ellenállás tényez® [−]
kontrakciós tényez® [−]
húrhossz [m]
kör kilép® kersztmetszet sugara [m]
forrástag

i irányú inercia komponense
i irányú komponense [m · s−1 ]
réteg vastagsága [m]

sebesség
porózus
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A tézishez kapcsolódó saját publikációk :
P1 B. Farkas, V. Szente and J. M. Suda. A simplied modeling approach
for rolling piston compressors. Periodica Polytechnica, Mechanical Engineering, 59(2) :94-101, 2015. doi : 10.3311/ PPme.7936
2. Tézis : Numerikus áramlástani modell fejlesztése gördül®dugattyús kompresszor vizsgálatához

A térfogatkiszorítás elvén m¶köd® gördül®dugattyús kompresszor esetében az
alábbi eljárás biztosítja az id®ben folyamatosan változó numerikus tartomány
felbontását a hengerben lejátszódó áramlástani folyamatok id®beli numerikus
modellezéséhez.
V

V'

V V'

A'
A'

A

A

P

θ

O

(a)

O

θ = 0o

(b)

P

θ = 135o

4. ábra. Hálózási folyamat szemléltetése : P a dugattyú középpontja, O a henger középpontja, A egy adott hálópont a dugattyú felületén, amelynek A0 a
henger palástjára es® radiális vetülete és V és V 0 a lezáró elem élpontjai a
dugattyún.
A 4. ábrán látható háló megszerkesztéséhez a dugattyú kerületmenti egyenköz¶ felosztását a henger középpontjából sugárirányban a hengerpalástra vetítjük. Véges szélességú lezárólapát esetén a hengerpalást kerületmenti felosztását korrigálni kell, amennyiben a szomszédos cellák méretének aránya
meghaladja a számítás min®séget befolyásoló, a számításhoz alkalmazott megoldó által meghatározott értéket. A vetít®sugarak henger és dugattyú közé es®
szakaszát szintén egyenköz¶en felosztjuk. A hálózási algoritmus vázlata a 5.
ábrán látható.
A numerikus tartomány tengelyirányban nem változik, így az egy síkban
meghatározott felosztást a többi párhuzamos axiális normálisú hálósíkra ve8

títve kapjuk a teljes 3D felbontást.

5. ábra. Az újonnan fejlesztett halózóalgoritmus folyamatábrája
Jelölésjegyzék :
i
t
θ

i -edik kerület menti csomópont [−]
kerület menti hálóosztás [−]
hengerhez tartozó központi szög [rad]

Az új eljárás alkalmas más általános felépítés¶ gördül®dugattyús gép számítási tartományának numerikus felbontásara.
A tézishez kapcsolódó saját publikációk :
C1 B. Farkas and V. Szente and J. M. Suda. Dynamic meshing strategies to
model uid ow in rolling piston compressors. In The 16th International
Conference on Fluid Flow Technologies, Conference on Modelling Fluid
Flow (CMFF'15)

, number 49, pages 110-118. Budapest, Hungary, 2015.

P1 B. Farkas, V. Szente and J. M. Suda. A simplied modeling approach
for rolling piston compressors. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 59(2) :94-101, 2015. doi : 10.3311/ PPme.7936
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P2 B. Farkas. H®szivattyúkhoz tervezett új típusú forgódugattyús kompresszor numerikus áramlástani szimulációja.GÉP A Gépipari Tudományos Egyesület Folyóirata, 5 :3745, 2014. URL
http ://www.gepujsag.hu/index.php/hu/ujsag/gep-2014-evi-lapszamok/
116-2014-5
P3 B. Farkas and J. Suda, (2019) Transient 3D CFD Simulation of a Stationary Vane, Oil Free, Rotary Compressor, Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 63(4), pp. 308-318. https ://doi.org/10.3311/ PPme.13890.
3. Tézis : Koncentrált paraméter¶ matematikai modell fejlesztése új típusú leng®nyelves forgódugattyús kompreszszor vizsgálatához

Olajkenésmentes, forgódugattyús, forgattyús tengelyr®l közvetlenül vezérelt
elválasztó-tolattyúval szerelt kompresszor vizsgálatára a következ® eljárást
dolgoztam ki. Az eljárás alkalmas a közvetlenül nem mérhet® résveszteségek
meghatározására a nyomott térfogatban lezajló nyomáslefutás mért értékeinek
alapján.
Az olajkenésmentes m¶ködést jellemz® résveszteségek meghatározására a
Yanagisawa és Shimizu [1] által az általános olajkenés¶ forgódugattyús kompresszorok résveszteségeinek megállapítására kidolgozott eljárást alkalmaztam.
Az eljárás alkalmas olajkenésmentes üzemben, gáznem¶ munkaközeg esetén
a résveszteségek számításra a nyomásviszony és a tömítések résméreteinek
m¶ködés közben fellép® teljes tartományában.
A kompresszor m¶ködését a 6. ábrán bemutatott algoritmus alapján létrehozott modell segítségével vizsgáltam. A nyomottoldali nyomáslefutások mérési eredményei alapján, genetikus optimalizációs algoritmus alkalmazásával
meghatároztam a prototípus résveszteségeit, valamint a kilép®csonk és visszacsapó szelep ismeretlen jellemz®it.
Az új modell segítségével végzett paraméterérzékenységi vizsgálat, melynek eredményeit a 1 táblázatban foglaltam össze. A paraméterérzékenységi
vizsgálat alapján megállapítottam, hogy az olajkenés hiánya miatt a kompresszor különösen érzékeny a résméretek változására, ezért az összeszerelés
pontossága jelent®sen befolyásolja az ilyen típusú kompresszorok m¶ködését.
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6. ábra. A modell által megvalósított algoritmus egyszer¶sített folyamatábrája
1. táblázat. A volumetrikus hatásfok érzékenységre a különböz® tömítési résméretekre és a dugattyú és a lezáró tolattyú mozgása közötti fáziseltérésre
(PHD)

Szivárgás helye (LP)
I. Henger - Dugyattyú Radiális Hézag
II. Dugattyú - Hengeroldalfal Axiális Hézag
- Dugattyú
III. Elválasztó-Tolattyú
Radiális Hézag
- Henger
IV.Elválasztó-Tolattyú
Radiális Hézag
V.Elválasztó-Tolattyú - Henger Axiális Rés
Fázis Eltolás (PHD)
a Dugattyú és a Tolattyú Mozgása Között

A volumetrikus hatásfokra
(ηV )
számított érzékenység
0.21
0.85
0.54
0.54
0.27
64.75
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Mértékegység
% µm−1
% µm−1
% µm−1
% µm−1
% µm−1
% deg−1

Jelölésjegyzék :
tömeg [kg ]

m
ṁ
p
t
x
vi
δ

tömegáram [kg

· s−1 ]

nyomás [P a]
id® [s]
valve position [m]
−1

sebesség i irányú komponense [m · s

]

résméret [m]

Alsó index

C
in
leak
out
S
V −P

compression (kompresszió)
inlet (belépés)
leakage (résáram)
outlet (kilépés)
suction (szivótér)
vane-piston gap (elválasztó-tolattyú és dugattyú közötti rés)

A tézishez kapcsolódó saját publikáció :
P4 B. Farkas and J. M. Suda. Performance analysis of a novel oil-free rotary compressor. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A : Journal of Power and Energy. 232 :870887, 2018. doi :
https ://doi.org/10.1177/ 0957650918757876"
4. Tézis : Gördül®dugattyús kompresszor nyomásfüggvényének matematikai leírása

A gördül®dugattyús kompresszorok hengerében lezajló nyomásváltozás (p) hatásnak vizsgálatához olyan p → p(θ(t)) függvényeket deniáltuk, amelyek segítségével a mérési adatok megfelel® min®ségben közelíthet®k. A függvények
meghatározásához a nem-lineáris torzított határciklusú fázisoszcillátorok 3
egyenlet szerinti matematikai leírását használtam.

ṗ = Θ̇S (θ)ω + γ (ΘS (θ) − p(θ))

(3)

Az állandósult periódusú indikált nyomáslefutást, vagyis a ΘS határciklust
polinomiális függvényekkel közelítettem. A megfelel® min®ség¶ közelítéshez a
s¶rítési ciklus nyomáslefutás diagramját szekciókra osztottam. Az egyes szekciókat leíró függvényeket hiperbolikus tangens (lásd (4) egyenlet) függvényekkel kapcsoltam össze.

1
(tanh (α (θ − Ti )) + 1)
(4)
2
A (3) egyenlettel meghatározott függvény folytonos választ ad két kvázistacionárius állapot közötti átmenet esetén abban az esetben is, ha az átmenet
pontos lefolyása a mérések alapján nem ismert.
bi (θ) =

12

Amennyiben a kvázistacionárius állapotok közötti átmenet ismert, az Ajjallooeian et al. [2] által bemutatott eljárás alapján a tranzienst leíró, (5) egyenlettel megadott függvény meghatároz- ható.
A függvény konvergenciáját a h(t) függvény adja meg, amely a mérési
adatok alapján, Schaal és Atkenson [3] által kidolgozott és a 7. folyamatábrán
vázolt eljárás segítségével meghatározható.
!
ḣ(t)
ṗ = f˙(θ) + γ −
(f (θ) − p)
(5)
h(t)
A kapott függvény nagy pontossággal közelíti a keresett mérési pontokat
(N RM SD v 0.013 (Farkas és Suda [4]), viszont merev, így a kezdeti feltételekre érzékeny.

7. ábra. Közelít® függvény meghatározása Schaal és Atkenson [3] alapján
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Jelölésjegyzék :
Ti
b
h
p
t
ΘS
α
θ
γ

átváltási id®pont [s]
súlyfüggvény [−]
tranziens konvergencia-függvény pillanatnyi értéke [Pa]
nyomás [Pa]
id® [s]
határciklus
simító paraméter [−]
forgattyús tengely szöghelyzete [rad]
konvergencia tényez® [−]
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