Вовед
Примена на системите за компримиран воздух
Компоненти на системот за компримиран воздух
Шематски приказ на типичен систем за компримиран
воздух
• Ефикасна работа на системите за компримиран
воздух
• Препораки
•
•
•
•

Воздушните компресори трошат многу електрична енергија, а само 10-30% од енергијата
стигнува до крајниот корисник – значи 70-90%
од ел.енергија се претвора во неприменлива
топлинска енергија, а помал дел се загуби од
триење, ненаменско трошење и бука.

Најголема примена во индустријата:
за погонување на алатки (пнеуматски
погон), за прочистување, аерација,
изработки од стакло, прехранбени
производи,
Услужни дејности: погонување на
стоматолошки алатки, машини за
миење возила, итн.

Филтри на влез на водухот – спречуваат да навлезе
прашина во компресорот.
Меѓустепени ладилници – ја намалуваат температурата на
воздухот пред да навлезе во наредниот степен – за да се
намали вложената компресорска работа и да се зголеми
ефикасноста. Обично ладењето се врши со вода.
Пост-ладилници – да се намали влагата во воздухот со
намалување на температурата (топлински изменувач ладен
со вода).
Сушачи на воздух – преостанатата влага се отстранува со
абсорбенти како силика гел / активен јаглен или со топлина
ослободена при компресија.
Собирници – резервоари за складирање и смирување на
пулсирањата на воздухот настанати како резултат на
промените во притисокот од компресорот.
Цевки, Филтри, Регулатори и Подмачкување.

ОПШТ КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА КОМПРЕСОРИ
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Локацијата на компресорите и квалитетот на доставениот воздух
имаат значително влијание на количеството потрошена енергија.
Учинокот на компресорите се подобрува ако им се обезбеди свеж
(оладен), чист и сув воздух.
Грубо правило – Секои 4оС зголемување на температурата на влезниот воздух, придонесуваат за 1% повисока енергетска потрошувачка за да се постигне истиот резултат.
Најповолно е да се доведува надворешен воздух, бидејќи внатрешниот воздух е потопол заради работата
на компресорот. Притоа, треба да се внимава на падот на притисок во цевката за
вшмукување – треба да се избере поголем дијаметар со минимум можни
превиткувања (колена).
Трошоци за 10 год. работа на компресор

• Во некои случаи, отпадната топлина од воздушниот
компресор може да се искористи за затоплување на
простории (ниско-температурен систем за подно греење)
или загревање на санитарна вода.
• За таа намена потребно е да се воспостави механизам за
регенерација на топлината, но сите воздушни компресори
не се погодни за директна примена.
Компримираниот воздух е најскапиот
процес на трансформација кој се
користи од страна на компаниите.
Причина за тоа е што само околу
10% од вложената енергија
резултира во корисна енергија,
додека преостанатите 90% се
претвораат во отпадна топлина.

За да се постигне најефикасен учинок кај СКВ:
• СКВ да работи со најнизок можен притисок.
• Во главните водови да се одржуваат најниски применливи
брзини на проток: типично < 15 m/s.
• Да се обезбеди и практицира постојан програм за
откривање на протекувања и сервисирање.
• Да се обезбеди сигурен режим на подмачкување.
• Филтрите да се проверуваат и заменуваат по потреба .
• Да се проверува функционалноста на вентилите.
• Да се проверува системот за дренажа на кондензат и да се
провери дали рачните вентили се затворени.
• Да се чисти прашината/талозите од ладилникот на сушачот.

• Едноставните прилагодувања и подобрувања на
контролата на компресорот можат да заштедат
во оперативните трошоци.
• Да се определи минималниот главен притисок и
компресорот соодветно да се прилагоди.
• Да се преиспита можноста за инсталирање на
автоматска контрола на притисокот.
• Важно е падот на притисок да се одржува под
0.2 bar.
• Да се проучи можноста за исористување на
отпадната топлина и доколку е исплативо
обавезно да се примени.

