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ЗА УНИДО
Организацијата на Обединетите Нации за индустриски развој (УНИДО) е специјализирана 
агенција на Обединетите Нации. Нејзиниот мандат се однесува на промовирање и 
забрзување на одржливиот индустриски развој во земјите во развој и економиите во 
транзиција и работи на подобрување на животните услови во најсиромашните земји во 
светот, преку користење на своите комбинирани глобални ресурси и експертиза. Од 
Декларацијата во Лима, 2013, УНИДО се посвети на нова визија кон Инклузивен и 
одржлив индустриски развој (Inclusive and Sustainable Industrial Development, ISID) со цел 
создавање на заеднички просперитет за сите, како и зачувување на животната средина. 
Дополнително, преку ISID, УНИДО ги опфаќа сите три димензии на одржливиот развој: 
социјална еднаквост, економски раст и заштита на животната средина. Како резултат на 
тоа, УНИДО презема зголемена улога во глобалната развојна агенда преку фокусирање на 
своите активности кон намалување на сиромаштијата, инклузивна глобализација и 
одржливост на животната средина. 
Активностите на УНИДО исполнуваат две суштински функции: глобален форум којшто 
генерира и дисеминира знаења за индустријата и агенција за техничка соработка која дава 
техничка поддршка и спроведува проекти. 
УНИДО се фокусира на три главни тематски области во кои сака да постигне долгорочно 
влијание:
•  Унапредување на економската конкурентност
•  Создавање заеднички просперитет
•  Зачувување на животната средина 

ЗА ПРОГРАМАТА НА УНИДО ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ИНДУСТРИЈАТА
Програмата на УНИДО за енергетска ефикасност во индустријата (ЕЕИ), се темели на 
повеќе од тридецениско искуство и уникатна експертиза во областа на индустрискиот 
развој и трансфер на технологии. Таа е столб на Зелениот индустриски модел кој го 
промовира УНИДО. Преку комбинација на мерки за политички и развој на нормативи, 
односно градење на капацитетите на сите учесници на пазарот, УНИДО работи на 
отстранување на клучните бариери за подобрување на енергетската ефикасност во 
индустријата и трансформирање на пазарот за енергетска ефикасност во индустријата.
Програмата за енергетска ефикасност во индустријата (ЕЕИ) на УНИДО е структурирана 
низ следните тематски области:
• Политики и стандарди – зајакнување на политиката и регулаторните рамки за 
поодржливи и поефикасни енергетски перформанси во индустријата;
• Менаџмент со енергијата и ефикасно работење – интегрирање на енергетска ефикасност 
во дневното работење за заштеда на енергија и намалување на емисиите поради ефектот 
на стаклена градина;
• Енергетска ефикасност во дизајн и производство – забрзување на усвојувањето нови 
технологии и најдобри практики.
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ЗА ПРОГРАМАТА НА УНИДО ЗА ОПТИМИЗАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА 
КОМПРИМИРАН ВОЗДУХ 

Програмата на УНИДО за оптимизација, градење капацитети и имплементација на системите за 
компримиран воздух се состои од три елементи: експертска обука, корисничка обука и 
работилница за трговци-производители на опрема.

Корисничката обука за оптимизација на системите за компримиран воздух е насочена кон 
инженери на постројки, оператори и персоналот за одржување во компаниите, трговците на 
опрема и давателите на услуги и е дизајнирана да подучи како да се проценат  индустриските 
системи за компримиран воздух, да ги идентификува можностите за подобрување на 
перформансите и да постигне економски заштеди и заштеди на енергија преку соодветно 
работење и контрола, одржување на системот, и соодветно користење на компримираниот 
воздух. 

Експертската обука е интензивна обука спроведувана од водечки експерти од областа на 
оптимизација на системите за компримиран воздух и областа на енергетска ефикасност, даватели 
на услуги, трговци на опрема и индустриски инженери. Оваа обука овозможува потемелна 
техничка информација за процена на перформансите, идентификација на проблемите и 
подобрување на системите за компримиран воздух во индустријата. Оваа обука исто така 
воведува основни принципи за енергетски ефикасен дизајн на системи за компримиран воздух и 
успешно претставување на проектите за подобрување на системите за компримиран воздух на 
менаџментот. Националните експерти од областа на енергетска ефикасност се обучувани преку 
обуки во училница, на работното место и обучени од меѓународни експерти од областа на 
оптимизација на системите за компримиран воздух и се опремени со експертиза, вештини и 
алатки (вклучително мерна опрема) потребна за обезбедување на следните услуги:

 Техничка поддршка на компаниите за процена на енергијата во системите за компримиран 
воздух и идентификација, развој и имплементација на проектите за оптимизација

 Спроведување корисничка обука за оптимизација на системите за компримиран воздух и 
обучување на персоналот во постројките за процена на енергијата и оптимизација на 
пумпните системи

Работилницата за трговци-производители е насочена кон локални трговци на компресори и 
придружнa опрема, снабдувачи и производители. Работилницата е дизајнирана да ги воведе овие 
клучни играчи на пазарот на техники за оптимизација на системите за компримиран воздух и 
разни услуги. Целта е да се:

 Подготват производителите, трговците и снабдувачите да учествуваат во пораката за 
оптимизација на системите на УНИДО проектот со нивните индустриски потрошувачи;

 Помогне на производителите, трговците и снабдувачите во идентификување на тоа што е 
неопходно за преструктуирање на нивните пазарни понуди да вклучат или да отсликаат 
приод на системски услуги.
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Изразениот процес, создаден и управуван од страна на УНИДО во рамки на Програмата за 
оптимизација, градење капацитети и имплементација на системите за компримиран воздух, е 
заеднички труд и соработка на меѓународни водечки експерти, национални даватели на услуги од 
областа на енергетска ефикасност и прогресивни индустриски компании чија цел е да дадат 
конкретни енергетски, еколошки и економски резултати, истовремено создавајќи можност на 
пазарот за одржлива оптимизација на системите за компримиран воздух во индустријата и 
намалување на климатските промени. Слика А подолу, ја прикажува структурата и стандардниот 
распоред на УНИДО експертската обука за оптимизација на системите за компримиран воздух. 

Претставениот Прирачник е еден од едукативните извори користени за време на CASO Програмата 
и е расположлив за користење од страна на учесниците за време на корисничката и експертската 
обука.

Ден 2
Подготвителни вебинари меѓу

обучувачи и учеснициДен 1

10-12 недели

Учесниците на експертската обука учествуваат на
вебинари водени од меѓународни обучувачи за 
оптимизација на системи за компримиран воздух 
со цел - осознавање на процесот и подготвителна
работа за процена на енергија во системите за 
компримиран воздух во индустријата.

Day 5

МОДУЛ 1 МОДУЛ 2

Легенда

Процена на енергија кај системите за 
компримиран воздух и мерења на 
самото место (во еден објект),
предавано од меѓународните експерти

Периодична комуникација меѓу
обучувачите и учесниците преку
вебинари, email и телефонски повици

Обука во училница, одржувана од
меѓународни експерти за 
оптимизација на системите за 
компримиран воздух 

Ден 4 Ден 6Ден 3
Day 5
Ден 7Ден 5

Time2-3 месеци

Периодична комуникација меѓу
обучувачи и учесници Испит

1-2 недели

CASO Тимовите
спроведуваат процена на 
енергијата во системите 
за компримиран воздух
во партнер компаниите на 
проектот со техничка 
поддршка & надзор од
меѓународните експерти 
за системи за 
компримиран воздух.

Испорака

CASO извештаи за 
процена подготвени од
CASO тимовите и
одобрени од 
меѓународните PSO 
експерти

3-4 недели

Учесниците на 
експертската обука
подготвуваат 
индивидуални
извештаи за процена,
базирани на изведени 
мерења и сработени
за време на Модул 2-
обуката.
Меѓународните CASO 
експерти ги 
прегледуваат и даваат 
повратна 
информација.

Испорака

CASO извештаи за 
процена подготвени
од секој учесник на 
експертската обука.

Day 5
Ден 8

МОДУЛ 3 МОДУЛ 4

Време

Слика А. Структура на УНИДО Оптимизација на системи за компримиран воздух – експертска обука
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Цели на обуката

Главни цели на обуката за менаџмент на системите со 
компримиран воздух

Цел на оваа обука е да им овозможи на слушателите да се запознаат со главните 
елементи на системите со компримиран воздух и да ги оспособи за следното:

 Препознавање на сите компоненти од системот и на нивната функција;
 Идентификување на потрошувачите и оценка на нивното влијание;
 Оценување на влијанието на променливоста во снабдувањето со 

компримиран воздух врз производството;
 Одредување на основната потрошувачка на системот;
 Пресметување на трошоците за енергија за различни компоненти на 

системот;
 Пресметување на трошоците во текот на целиот животен век на 

компонентите;
 Мерење на системот за да се документира неговата динамика;
 Препораки за промени што ќе ги подобрат перформансите на системот и ќе 

ги намалат оперативните трошоци.
 
За да можат да одговорат на овие задачи, слушателите ќе го научат следното:

 Како да ги пресметаат трошоците за енергија;
 Како да го проценат влијанието на слабиот квалитет на воздухот врз 

производството;
 Дефиниции и закони за гасовите кои ги опишуваат системите со 

компримиран воздух;
 Општите оперативни принципи и типови на волуменски и динамички 

компресори;
 Соодветна примена на волуменските и динамичките компресори;
 Барања за квалитет на компримираниот воздух;
 Компоненти за третман на компримираниот воздух и нивна примена;
 Како да направат едноставни блок-дијаграми; 
 Како да состават профил на притисокот;
 Како да ги идентификуваат изворите на побарувачка од компримиран 

воздух, вклучувајќи ги: 1) динамиката на системот, 2) критичниот притисок, 
3) критичниот проток и 4) неконтролираните истекувања;

 Како да го балансираат производството на компримиран воздух со 
потребите, со соодветни стратегии за контрола;

 Како да одредат соодветни барања за складирање воздух;
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 Како да ги соберат податоците потребни за комплетна анализа на системот 
и како да дадат препораки.
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Глава

1
Глава 1 - Запознавање 

со системите за 
компримиран воздух

Компримираниот воздух се користи во индустријата повеќе од еден век. 
Само последниве години индустриските капацитети се трудат ефикасно да го 
произведат и да го користат компримираниот воздух. Компримираниот воздух во 
минатото се сметал за речиси бесплатен или бил дел од тековните оперативни 
трошоци на компанијата. Со зголемувањето на енергетските трошоци во целиот 
свет, компаниите доаѓаат до заклучок дека компримираниот воздух не е 
бесплатен и дека трошоците за компримиран воздух придонесуваат во трошоците 
по единица производ. Почетокот на имплементација на програмите за подобро 
управување со индустриските системи за компримиран воздух е прилично тешко, 
првенствено бидејќи има многу малку пишани информации за управувањето со 
системот како целина. Лесно е да се изучат компонентите, како компресори, 
сушачи или филтри. Да се осознае динамиката на целиот систем е многу потешко.

Овој курс за обука ќе обезбеди доволно материјал за почетните сознанија како 
функционира системот за компримиран воздух. Сепак, вистинското учење ќе 
започне на терен. 

Системи за компримиран воздух и пневматска енергија 

Компримираниот воздух има три главни примени. Компримираниот воздух се 
користи како извор на енергија, како дел од некои процеси или за контрола на 
процесите.  

При употреба како извор на енергија, воздухот се компримира до притисок 
повисок од амбиенталниот (атмосферски) притисок. Воздухот потоа се 
транспортира преку дистрибутивен систем (цевковод) и се одведува до местата 
каде што се употребува и каде што дел од енергијата на компримираниот воздух 
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се претвора во работа. Оваа работа може да се користи за да се движи 
клипницата на пневматскиот цилиндар, или за да се придвижи бојата од 
млазницата на пиштолот за боење до предметот што го боиме, или за која било 
друга примена на сила или движење.

При употреба во процеси, воздухот е дел од процесот. Воздухот може да се 
користи за да го потпомогне согорувањето, за аерирање на течности или за да се 
катализира некоја хемиска реакција. Во процесите компримираниот воздух не 
создава движење или не дејствува како сила.

Употребата за контрола на компримираниот воздух е слична на онаа кога се 
користи електричната енергија во електрично коло. Компримираниот воздух 
вклучува, исклучува, регулира или на друг начин го контролира работењето на 
некоја машина или процес. Во многу фабрики, компримиран воздух се користи за 
две или за сите три од овие функции. 

Често компримираниот воздух е, всушност, алатка многу слична на водата и на 
електричната енергија. За други намени, компримираниот воздух е интегрален 
дел од процесот на производство. При употребите кои влијаат врз 
продуктивноста, квалитетот на производот, стапката на отпадот и трошоците за 
преработка; компримираниот воздух е критична променлива која треба 
внимателно да се следи и да се контролира.

Системот на компримиран воздух се состои од компоненти што го произведуваат, 
компоненти што го користат и систем за пренос што ги поврзува производството 
(снабдувањето) и потрошувачката (побарувачката).
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Слика 4 ‒ 1.1 Типичен систем за компримиран воздух

Снабдувачката страна ја вклучува целата опрема што е потребна за генерирање и 
третирање на компримиран воздух. Вообичаено, таа вклучува компресор, 
резервоар за складирање на компримираниот воздух, сушач за отстранување 
влага и филтри за отстранување на маслото и честичките. За некои примени, 
може да има регулатор за притисок/ проток што ја одвојува снабдувачката од 
потрошувачката страна.

Потрошувачката страна на системот ги вклучува сите потрошувачи на 
компримиран воздух. Таа го претставува збирот од воздухот што се користи за 
остварување на соодветната примена и од разните форми на загуби на 
компримираниот воздух.

Системот за пренос вклучува систем за дистрибуција (цевковод) и други 
компоненти на системот што ја пренесуваат енергијата на компримираниот воздух 
од местото каде што е генерирана до местото каде што се користи. Системот за 
пренос може да вклучува дополнителни сушачи за воздух, филтри, резервоари, 
контролни вентили и сл. Системот за пренос може да вклучува и инструменти за 
мерење на перформансите, на пр. проток, притисок, температура, точка на роса; 
може да содржи и системи за бележење на податоците и за известување за 
перформансите на системот.
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Правилно дизајнираниот систем за компримиран воздух ќе содржи:

 Снабдувачка страна, која е оптимизирана да ја произведе потребната 
количина на воздух со што помалку потрошени киловати енергија.

 Потрошувачка страна, која е оптимизирана да користи колку е можно 
помалку воздух на што понизок притисок.

 Преносен систем, којшто ќе ја пренесе пневматската енергија од изворот до 
крајните корисници со најмали енергетски загуби (притисок).

Управување со системите за компримиран воздух

За да се оптимизираат перформансите и енергетската ефикасност, потребно е 
следното: 

 Да се разбере како системот за компримиран воздух ги поддржува 
барањата за воздух; 

 Да се елиминираат загубите; 
 Да се складира компримираниот воздух; и 
 Да се оптимизира контролата на компресорот.

За да се постигнат овие цели, потребни се знаења за системот за компримиран 
воздух, за процесот на производство и начинот на којшто функционираат страните 
на снабдувањето и потрошувачката на системот. За жал, во многу случаи, 
познавањата за системот се мали, перформансите не се мерат и не се добро 
дефинирани. Управувањето со системот се води според она што правилно 
функционирало во минатото и често се базира врз неформални информации и 
традиционални методи на работа.

Традицијата е нешто што е направено, иако првичната причина за направеното 
може и да е заборавена. Традициите во управувањето со компримиран воздух 
мора да се доведат во сомнеж и да се преиспитаат.

Примери за традиционално управување со компримиран воздух:

 Производството во фабриката е највисокиот приоритет.
 Снабдување со компримиран воздух на постројката мора да има во секој 

момент.
 Вишок на компримиран воздух е прифатлив, недостиг е неприфатлив.
 Мора да се одржува минималниот притисок. Повисок притисок е прифатлив.  

Новите сфаќања за управувањето со системите за компримиран воздух ги 
поставуваат овие правила:

 Продуктивноста на фабриката е највисокиот приоритет.
 Потребата од компримиран воздух на постројката мора да биде 

задоволена.
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 Производството на компримиран воздух мора да биде еднакво на 
потребите, вишок или недостиг на компримиран воздух е неприфатлив.

 Мора да се одржува стабилен притисок. Повисок притисок е неприфатлив 
кога барањата се дека е потребен понизок притисок.

Традиционално, потребите од компримиран воздух се обезбедуваа без да се води 
премногу грижа за трошоците. Не се вложуваше посебен труд за да се балансира 
снабдувањето со побарувачката. Ако потребата за воздух изнесува 6.5 bar, 
системот може да се постави на 9 bar. Ова е неефикасно и се трошат огромни 
количини на енергија. Преголемиот притисок на системот може да го задоволи 
барањето за испорака на енергија преку компримираниот воздух. Сепак, оваа 
традиција троши 30% до 40% од енергијата што се произведува во системот.

Не само што е премоќниот воздушен систем неефикасен, туку и овој метод на 
управување обично обезбедува нестабилен воздушен притисок и квалитет. 
Нестабилните перформанси директно влијаат врз сигурноста на производството и 
резултираат со производни загуби, потрошувачка на време за нагодување и лош 
производ. Премоќниот воздушен систем ќе има значителни промени во притисокот 
во зависност од времето во денот, обемот на производството или процесите што 
се извршуваат. Бидејќи севкупниот притисок на системот се менува, тоа ќе влијае 
врз секој корисник на воздух. Промените во притисокот на системот исто така ќе 
влијаат врз филтерот и врз перформансите на сушачот, што ќе резултира со слаб 
или неконзистентен квалитет на воздухот.

Системски пристап

Системскиот пристап е целосно интегриран пристап кон управу-
вањето со системите за компримиран воздух, со фокус врз вкупните 
перформанси на системот, а не врз ефикасноста на поединечните 
компоненти.

 Да се разбере дека употребата на компримиран воздух 
поддржува критични функции за производство на фабриката. 

 Да се коригираат постојните системи кои се лошо изведени и 
оние кои предизвикуваат нестабилност во работењето на 
системот. 

 Да се елиминираат непотребните практики. 
 Да се направи баланс помеѓу снабдувањето со компримиран 

воздух и продуктивните потреби од него. 
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Економија на компримираниот воздух – намалување на 
трошоците во животниот циклус

Индустриските системи за компримиран воздух претставуваат значајна капитална 
инвестиција и голем оперативен трошок. Очигледни оперативни трошоци се 
трошоците за енергија и одржување. Нешто помалку очигледно е дека 
перформансите на системот за компримиран воздух влијаат врз процесот на 
производство и продуктивноста на фабриката. Постојат четири компоненти кои 
придонесуваат за вкупните трошоци на системот за компримиран воздух:

 Капиталната инвестиција;
 Трошокот за одржување;
 Трошокот за енергија;
 Перформансите на системот и загубите на продуктивност на фабриката. 

Слика 4 ‒ 1.2 Трошоци во животниот циклус (10 години) за систем со 
компримиран воздух

Опремата и одржувањето претставуваат само мал дел од вкупните трошоци за 
поседување и управување со компримиран воздух. Во период од 10 години, 
енергијата потребна за ракување со компресорот е обично 75% или повеќе од 
годишниот трошок на компримиран воздух (извор: Compressed Air Challenge®). 
Ако системот за компримиран воздух е несигурен и лошо функционира, тоа влијае 
врз загубите во производството, квалитетот на производот, процентот на лош 
производ, шкартот, а со тоа трошоците за преработка и доработка може да станат 
многу големи.

Конверзија на енергијата на компримираниот воздух

Ако компримираниот воздух се користи на температурата со која го напушта 
потисот на компресорот, ако цевководот е перфектно изолиран и ако целата 
енергија што е внесена во компримираниот воздух може да се употреби на 
местото каде што ја користиме, тогаш системот за компримиран воздух е 
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перфектно ефикасен. Запомнете дека изентропската компресија, по дефиниција, е 
реверзибилен процес и дека целата внесена може да се искористи за корисна 
работа. За жал, ова никогаш не е така.

Кога се користи воздушен компресор за конверзија на електричната енергија во 
пневматска енергија, постојат енергетски загуби. Две значајни загуби на енергија 
се 5% загуби во моторот и погонскиот дел. Најголемата загуба на енергија е 80% и 
се должи на топлината која се развива при компресијата. Како резултат на 
загубите, испорачаната пневматска енергија е само 15% од потрошената 
електрична енергија во компресорот. 

Слика 4 ‒ 1.3 Конверзија на електричната во пневматска енергија

Кажано со други зборови, пневматски мотор што може да испорача 1 kW работна 
моќност бара околу 6,67 kW моќност на компресорот. Ова е теоретска пресметка, 
бидејќи другите загуби на системот не се земени предвид.

Во повеќето системи, дел од енергијата на компримираниот воздух генериран во 
воздушниот компресор е загуба. Постојат различни форми на загуби на 
компримиран воздух.

 Неконтролирано истекување компримиран воздух ‒ 20% до 30% од 
вкупниот капацитет на системот;

 Вештачка (лажна) побарувачка ‒ 15% до 25% зголемена потреба од воздух 
поради прекумерен притисок на системот; 

 Несоодветна употреба на компримиран воздух ‒ 15% до 25%.

Вкупната ефикасност на системите со компримиран воздух најчесто е околу 10%.

Намалување на потрошувачката на енергија 

Оптимизирањето на енергетската потрошувачка на целиот систем со 
компримиран воздух е важно бидејќи толку голем дел од енергијата што е 
употребена за компресија на воздухот не може да се употреби за да се изврши 
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работа. Ова го вклучува снабдувањето, преносот и крајната употреба 
(потрошувачка).

Слика 4 ‒ 1.4 Намалување на енергијата со користење системски пристап

Системскиот пристап е насочен во помала мерка врз ефикасноста на 
поединечните компоненти, а повеќе се фокусира врз вкупната ефикасност на 
системот. Три области со можност за намалување на енергијата се прикажани на 
Слика 4 ‒ 1.4: поефикасно компримирање на воздухот, намалување на загубите 
(падот) на притисокот и консумирање на што помалку компримиран воздух во 
процесот на производство.

 Компресијата на воздухот е фундаментално неефикасен процес поради 
топлината што се развива при компресија. Можностите за поефикасно 
производство на компримиран воздух се ограничени. 

 Намалувањето на притисокот штеди енергија на компресорот (околу 6% по 
1 bar). Покрај тоа, неконтролираното истекување и непотребната употреба 
трошат помалку воздух при помал притисок.
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 Најголемото намалување на енергијата се добива со одбегнување на 
компресија на воздухот, со елиминирање на загубите и со консумирање 
помалку компримиран воздух во производниот процес.

Слика 4 ‒ 1.5 Намалување на енергијата што ја користи системот

Податоците на Слика 4 ‒ 1.5 се приказ на измерената моќност на компресорот 
спрема измерениот проток на компримиран воздух за систем со вкупно осум 
компресори што работат за снабдување на постројката. Црвените точки се 15- 
минутни средни измерени вредности за моќност и проток на воздухот. 
Темносината линија е номиналната ефикасност на воздушниот компресор со 
оптимална контрола, при која сите компресори работат со полн капацитет, додека 
само еден компресор работи како компресор со променлив капацитет. 

М О Ж Н О С Т И  З А  П О Е Ф И К А С Н О  П Р О И З В О Д С Т В О  Н А  К О М П Р И М И Р А Н  В О З Д У Х

Контролата на компресорите прикажани на слика 4 ‒ 1.5 во моментов овозможува 
повеќе компресори да работат со делумно оптоварување. Измерените податоци 
покажуваат дека ова резултира со поголема моќност при одредена стапка на 
проток на воздух во споредба со оптималната контрола. Воздушните компресори 
се најефикасни кога работат со 100% полн капацитет.
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Оптималната контрола треба да ги вклучи сите компресори што се потребни со 
капацитет од 100%, со исклучок на еден компресор којшто работи како компресор 
со променлив проток (трим компресор). Другите компресори во системот треба да 
бидат исклучени. Оптимизирањето на работата на поголем број компресори што 
го снабдуваат системот ќе ја намалат вкупната моќност на системот при кој било 
потребен проток. Црвените точки што се однесуваат за одредена моќ/проток ќе се 
поместат надолу, поблиску до оптималната сина линија.

Вообичаените инсталации со повеќе компресори се најчесто со полоша контрола. 
Истражувањето често открива дека повеќе компресори функционираат со 
делумно оптоварување. Недостатокот на централна контрола, или неправилно 
приспособени индивидуални контроли на компресорите, може да значи дека се 
користи значително поголема моќност отколку што всушност е потребно. Во многу 
системи, намалување на енергијата од 20% или повеќе може да се постигне со 
едноставни нагодувања на контролите на компресорот. Дополнително, правилно 
нагодените контроли и правилното функционирање на компресорите може 
значително да ги намали и трошоците за одржување.

М О Ж Н О С Т  З А  Н А М А Л У В А Њ Е  Н А  П Р И Т И С О К О Т  Н А  П О Т И С  О Д  К О М П Р Е С О Р О Т  

Како што се намалува притисокот на потис од компресорот со променлив 
волумен, потрошувачката на енергијата на компресорот се намалува за околу 6% 
за намалување од 1 bar притисок (1% на 2 psig). На Слика 4 ‒ 1.5 намалениот 
притисок на потисот е претставен со вредности кои се движат надолу од сината 
линија на оптимални перформанси на системот од компресори. Кај кој било проток 
на воздух, потрошувачката на енергија на компресорот е помала кога ќе се 
намали притисокот на потисот од компресорот.

М О Ж Н О С Т  З А  Н А М А Л У В А Њ Е  Н А  П О Т Р О Ш У В А Ч К А Т А  Н А  В О З Д У Х  В О  
С И С Т Е М О Т

Податоците на сликата покажуваат дека постојат периоди на намалена 
потрошувачка на компримиран воздух. Податоците покажуваат дека на 90 
m3/минута моќноста е околу 750 kW. Во време кога протокот на компримиран 
воздух е помал, околу 60 m3/минута, вкупната потрошувачка на енергија во 
системот се намалува за околу 150 kW (од 750 kW до 600 kW).

Анализа на бизнис-случај за управување со компримиран 
воздушен систем

Производствените капацитети работат за да произведат производи и за да се 
генерира профит за компанијата. Контролирањето и намалувањето на трошоците 
е важно за вкупната профитабилност на компанијата. Цената на компримираниот 
воздух често се занемарува. Ако производството нема прекини од несоодветно 
снабдување со компримиран воздух, за овој трошок постои малку грижа. Фокусот е 
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да се подобри сигурноста на производството, а трошоците за компримиран воздух 
се од секундарна важност.

Одлуките за инвестирањето и за работењето на системот за компримиран воздух  
треба да добијат ист третман од раководството како што имаат и другите 
инвестиции за опрема и објекти во фабриката.

Системите со компримиран воздух претставуваат значителна инвестиција во 
опрема, компресори, сушачи, филтри итн. Исто така, постојат значителни 
инфраструктурни капитални инвестиции поврзани со системите за компримиран 
воздух, вклучувајќи ги цевките за дистрибуција, електричното напојување на 
компресорите и ладењето; системите за вентилација или за водено ладење. 
Земајќи го сите трошоци предвид, како што и претходно беше кажано, анализата 
на трошоците за животниот циклус ќе открие дека најзначајната компонента на 
трошокот за компримиран воздух е енергијата што се користи за работата на 
компресорите.

Не може да се занемари сигурноста (надежноста) и продуктивноста на системот. 
Ненадежните системи за компримиран воздух, кои го прекинуваат производството 
и предизвикуваат намалена продуктивност, исто така можат да имаат значително 
влијание врз профитабилноста на фабриката.

Решението е примена на системскиот пристап за создавање правилно дизајниран 
и добро управуван систем за компримиран воздух. Перформансите на 
оптимизираниот систем на компримиран воздух обезбедуваат зголемена 
сигурност во работата и заштеда на енергија. Бизнис-случаите за проекти кои го 
подобруваат и го оптимизираат дизајнот и работењето на системите за 
компримиран воздух може да имаат многу прифатливи периоди за враќање на 
инвестицијата.

Што треба да запомниме?

Накратко, соодветно дизајнираните и добро управуваните системи со 
компримиран воздух имаат подобрена надежност и намалени трошоци за енергија 
во споредба со системите што се лошо управувани.

1. Компримираниот воздух е неопходен дел од индустриските постројки.
2. Кога компримиран воздух е составен дел од производствениот процес, тој е 

променлива на процесот.
3. Управувањето со системот мора да се фокусира врз продуктивноста (контрола 

на трошоците) наместо врз традиционалните цели.
4. Системскиот пристап е интегриран пристап, а не компонента од ефикасноста.
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Клучни енергетски точки

5. Трошоците за енергија се 75% од вкупните трошоци за стопанисување и 
работење на системот за компримиран воздух.

6. Произведувањето компримиран воздух е неефикасна конверзија на енергијата.
7. Избегнување компресија на воздухот обезбедува најголема заштеда на 

енергија. Елиминирајте ги загубите на компримиран воздух
8. Многу системи имаат загуби од 50% или повеќе од компримираниот воздух што 

се користи.
9. Ако се вклучат загубите, повеќето компримирани воздушни системи имаат 

вкупна ефикасност од <10%.
10.Три основни можности за заштеда на енергија се:

 Ефикасно да генерирате компримиран воздух; 
 Минимизирајте ги загубите на притисокот во системот;
 Намалете ја побарувачката за компримиран воздух.
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Глава

2
Глава 2 - Поим за 

компримиран воздух 
Компримираниот воздух е атмосферски воздух под притисок. Најчестата функција 
на компримираниот воздух е да дејствува како преносител на енергија. Ова 
овозможува енергијата да се транспортира на некое растојание за да се изврши 
работа (како што воздухот се враќа на атмосферскиот притисок). 

Атмосферскиот воздух е мешавина од гасови. Примарни состојки на мешавината 
се азот и кислород. 

Компонента Волуменски процент
*волуменот е променлив

Азот 78.08
Кислород 20.95
Аргон 0.93
Јаглероден двооксид* 0.03
Неон 0.018
Хелиум 0.00052
Метан 0.00015
Криптон 0.00011
Јаглероден моноксид* 0.0001
Азотен моноксид* 0.00005
Водород* 0.00005
Озон* 0.00004
Ксенон 0.000008
Азотен диоксид 0.0000001
Јод 2 x 10-11

Радон 6 x 10-18

Табела 4 ‒ 2.1 Компоненти на нормалниот атмосферски воздух
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Атмосферскиот воздух е составен од молекули што се поврзани еден со друг со 
меѓумолекуларни сили. Молекулите се во постојано движење. Вкупната 
молекулска маса содржана во одредена количина на гас е многу мала. Ова 
овозможува некоја количина на гас да се компримира до многу мал дел од 
нејзиниот оригинален волумен.  

Ако некој простор содржи гас, континуираното движење и судирите на молекулите 
во ѕидовите на садот создаваат сила. Притисокот се дефинира како сила над 
дадена површина. За системите со компримиран воздух мерката на сила обично 
се изразува како kPa, bar или psi (фунти по квадратен инч). Други мерки на сила за 
гасови се: тор, инчи или милиметри жива, инчи или милиметри вода, милибар и 
други.

Во атмосферски услови и температура од 0оС, има околу 3 x 1023 молекуларни 
судири по квадратен сантиметар во секунда. Ако количината на атмосферски гас е 
непроменета, а температурата се зголемува, брзината и нивото на енергија на 
молекулите ќе се зголеми. Со зголемување на брзината и енергијата, бројот на 
судири со другите молекули и со ѕидовите на садот ќе се зголеми и притисокот во 
садот ќе се зголеми. Притисокот, температурата и волуменот се пропорционално 
поврзани.

Ако температурата се зголемува при константен волумен, притисокот ќе се 
зголеми. Ако волуменот се намалува со постојана температура, притисокот ќе се 
зголеми. Ова е физичкиот закон што се користи во повеќето индустриски 
технологии со компримиран воздух. Компресорот користи механичка енергија за 
да го намали просторот во којшто се наоѓа воздухот со цел да се зголеми 
притисокот на воздухот. Овој компримиран воздух потоа се пренесува преку 
дистрибутивен систем до точката каде што се употребува и каде што воздухот 
може повторно да експандира, и да изврши трансформација на енергијата за да 
се изврши работа. 

Основни дефиниции 

Притисок ‒ тоа е сила што делува врз одредена површина 

Притисок =
Сила

Површина       1 𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙 =
1 𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛

1 𝑚3        1 𝑏𝑎𝑟 = 100 𝑘𝑃𝑎 =
1 × 105 𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛

1 𝑚3

Апсолутен притисок  

Притисок на гас измерен на апсолутната нула (апсолутен вакуум). 
Апсолутниот притисок се користи за сите теоретски пресметки на 
компресија и се користи почесто за вакуум-постројки отколку за 
постројки со компримиран воздух. 
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Атмосферски притисок (Амбиентален притисок)

Тежината на столбот на воздухот над одредена точка на земјата. 
Овој притисок варира со надморската височина. Атмосферскиот 
(амбиентален) притисок исто така има мали варијации со 
временските услови.  

Надморска 
височина – meter

Притисок – bar Температура – oC Густина – kg/m3

0 1.013 15.0 1.225
100 1.001 14.4 1.213
200 0.989 13.7 1.202
300 0.978 13.1 1.190

400 0.966 12.4 1.179
500 0.955 11.8 1.167
600 0.943 11.1 1.156
800 0.921 9.8 1.134

1000 0.899 8.5 1.112
1200 0.877 7.2 1.090
1400 0.856 5.9 1.060
1600 0.835 4.6 1.048

1800 0.815 3.3 1.027
2000 0.795 2.0 1.007
2200 0.775 0.7 0.986
2400 0.755 -0.6 0.966

2600 0.737 -1.9 0.947
2800 0.719 -3.2 0.928
3000 0.701 -4.5 0.909
3200 0.683 -5.8 0.891

3400 0.666 -7.1 0.872
3600 0.649 -8.4 0.854
3800 0.633 -9.7 0.837
4000 0.616 -11.0 0.819

5000 0.540 -17.5 0.736
6000 0.472 -24.0 0.660
7000 0.411 -30.5 0.590
8000 0.356 -37.0 0.525
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Табела 4 ‒ 2.2 Атмосферски воздушен притисок, температура и густина на 
различни надморски височини

Манометриски притисок 

Притисок измерен над околниот амбиентален притисок. Ова е 
практична мерна единица за системи со компримиран воздух. 
Манометарскиот притисокот е мерка за диференцијалниот притисок 
помеѓу системот и локалната атмосфера и е еден од факторите за 
одредувањето на количината енергија достапна за извршување 
работа во системот со компримиран воздух.  

Протокот на воздух е изразен како волуменски проток или како маса или тежина 
на проток на воздух.

FAD (Free Air Delivered) (Слободен воздух на потисот) 
волуменски проток

FAD е волуменот на воздухот што се испорачува на потисот на 
воздушниот компресор. Волуменскиот проток се изразува во однос 
на околните амбиентални услови на температура, притисок и 
релативна влажност, какви што постојат на всисниот дел на 
компресорот.

Слободниот воздух на потисот се однесува на волуменскиот проток на воздух во 
амбиентални услови, без оглед какви се тие амбиентални услови. Промените на 
притисокот, температурата или релативната влажност (промени во масата) не ја 
менуваат вредноста на FAD. Според тоа, оваа вредност е независна од тежината 
на воздухот што се испорачува. Мерните единици за FAD се m3/min, 
литар/секунда, acfm (кубни фити во минута) и многу други.  

Nm3/min (Нормални метри кубни/минута) 

Нормални метри кубни/минута (Nm3/min) е мерка за тежински или 
масен проток. И покрај тоа што Nm3/min и m3/min звучат слично, меѓу 
нив постои разлика како помеѓу литрите и килограмите. Nm3/min се 
однесува на тежина (или маса) на воздух којшто зафаќа волумен од 
еден метар кубен под дефинирани (нормални или стандардни) 
услови на температурата, притисокот и влажноста.  
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Температура Притисок Релативна 
влажност Густина

Волумен во 
согласност со
ISO 1217:2009 1

20 OC =
293.15 OK 1.0 bar(a) 0% 1.188 kg/m3

Волумен во 
согласност со 

DIN 1343 2 
(нормална 
физичка 
состојба)

0 OC = 
273.15 OK 1.01325 bar(a) 0% 1.294 kg/m3

Волумен во 
согласност со 
DIN/ISO 2533 3

15 OC = 
288.15 OK 1.01325 bar(a) 0% 1.225 kg/m3

Волумен 
којшто владее 

во 
атмосферата

атмосферска 
температура

атмосферски 
притисок

атмосверска 
влажност променлива

Волумен 
којшто владее 
на местото на 

работа

работна 
температура

работен 
притисок променлива променлива

Волумен во 
согласност со  

ASME 4
68 OF = 
528 OR 14.69 psia 36% 0.07492 lb/ft3

Волумен во 
согласност со 

CAGI5
68 OF = 
528 OR 14.5 psia 0% 0.07515 lb/ft3

Волумен во 
согласност со 

ASHRAE6

70 OF = 
530 OR

29.92 in Hg
14.7 psia 0% 0.075 lb/ft3

-----    Табелата е право на Kaeser Kompressoren, -----
1 International Organization for Standardization ISO/TC 118/SC6 31-Jan-2010 ISO 1217:2009 Displacement 
compressors -- Acceptance tests 
2 Deutsches Institut Fur Normung E.V. (German National Standard) / 01-Jan-1990 DIN 1343 Reference conditions, 
normal conditions, normal volume; concepts and values
3 International Organization for Standardization / 01-May-1975 ISO 2533:1975 Standard Atmosphere
4 American Society of Mechanical Engineers
5 Compressed Air and Gas Institute

Табела 4 ‒ 2.3 Волумен при различни услови 

Постојат неколку различни спецификации кои ги дефинираат нормалните 
(стандардни) услови (види табела 4 ‒ 2.3). Пред да правите пресметки, утврдете 
точно која дефиниција за „нормални или стандардни“ услови треба да ја 
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користите. Пресметаниот масен проток се мери во единици како: нормални кубни 
метри/минута (Nm3/min); нормални кубни метри/час (Nm3/час); нормални 
литри/секунда, (Nl/s); или други слични единици на волумен изразени за 
дефинираната нормална состојба. Во номенклатурата во САД оваа мерка ќе биде 
еквивалентна на SCFM, или стандардни кубни фити во минута.

Гасни закони    

Законот на Бојл вели дека волуменот (V) на гас, при константна температура, се 
менува обратнопропорционално од притисокот (P). Ако волуменот на содржаниот 
гас се намали, притисокот ќе се зголеми. Ако волуменот се зголеми, притисокот ќе 
се намали.

Равенка 4 ‒ 2.1 Закон на Бојл

𝑃1

𝑃2
=

𝑉1

𝑉2
       или     𝑃1 × 𝑉1 =  𝑃2 ×  𝑉2

Законот на Шарл вели дека волуменот (V) на гасот при постојан притисок се 
менува пропорционално со апсолутна температура (Т). Ако притисокот е постојан 
и температурата на гасот се зголеми, волуменот ќе се зголеми. Ако притисокот се 
одржува константен и температурата се намали, и волуменот ќе се намали.  

Равенка 4 ‒ 2.2 Закон на Шарл

𝑉1

𝑉2
=

𝑇1

𝑇2
       или     

𝑉1

𝑇1
=

𝑉2

𝑇2

Законот на Амонтон вели дека притисокот на гасот, во константен волумен, 
директно се менува со апсолутната температура. Ако волуменот остане 
константен и гасот се загрева, притисокот ќе се зголеми. Ако волуменот се одржи 
константен и температурата се намалува, и притисокот ќе се намали. 

Равенка 4 ‒ 2.3 Закон на Амонтон

𝑃1

𝑇1
=

𝑃2

𝑇2
       или     𝑃1 × 𝑇1 =  𝑃2 ×  𝑇2

Со комбинирање на овие три закони се добива следната равенка:  
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Равенка 4 ‒ 2.4 Комбиниран гасен закон
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Волуменски проток

Kога воздухот го компримираме, неговиот волумен се намалува. Почетната маса 
на воздухот ќе заземе помал простор. Намалувањето на волуменот со зафатени 7 
кубни метри амбиентален воздух до 1 кубен метар ќе го зголеми притисокот од 1 
bar апсолутен до 7 bar апсолутен, или 6 bar мерен (gauge) притисок.

 Степен на компресија

Степенот на компресија (Compression ratio (CR)) на воздухот или на 
други гасови се дефинира со соодносот на волуменот пред и по 
компресијата (V1/V2). Како што е прикажано на слика 4‒2.1, 
почетниот волумен V1 е 7 m3, а крајниот волумен V2 е 1 м3, што дава 
степен на компресија еднаков на 7. 

Вшмукани 7 m3 на притисок
1 bar(a) Атмосферски

         

На потис 1 m3 на притисок
 7 bar (апсолутен) = 6 bar(g)

    

Слика 4 ‒ 2.1 Компресија на воздух – волуменски сооднос
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Степенот на компресија (CR) исто така може да се пресмета врз основа на 
односот на апсолутниот пораст на притисокот (ако претпоставиме постојана 
температура).

Равенка 4 ‒ 2.5 Степен на компресија (Однос на притисоци)

𝐶𝑅 =
𝑉1

𝑉2
=

𝑃2

𝑃1
   во примерот погоре   

6 𝑏𝑎𝑟(𝑔) + 1𝑏𝑎𝑟(𝑔)
1𝑏𝑎𝑟 = 7

Од комбинираниот гасен закон може да се види дека компресијата на воздухот ќе 
резултира и со зголемување на температурата на воздухот. Како резултат на тоа, 
вкупниот сооднос на притисоците (pressure ratio (PR)) е многу поголем од степенот 
на компресија.

Равенка 4 ‒ 2.6 Вкупен однос на притисоци

Од законот за идеален гас

𝐶𝑅 =
𝑉1

𝑉2
=

Т1

Т2

𝑃2

𝑃1
   или    𝐶𝑅 =

𝑉1

𝑉2
=

Т1

Т2
𝑃𝑅   

Забелешка: Ако целата топлина може да ја задржиме без загуби и ако 
компримираниот воздух може да се искористи за експанзија, поголемиот дел од 
енергијата потребна за компресија на воздухот може да се искористи за 
извршување работа. За жал, голем дел од работата што е потрошена за да се 
компримира воздухот се ослободува како отпадна топлина, а многу од 
пневматските алатки не го користат воздухот експанзивно. Тие го испуштаат 
воздухот со приближно ист притисок како и на влезот на алатката. Ако алатките 
може да ја искористат експанзивната природа на компримиран воздух, поголемиот 
дел од енергијата може да се искористи.  

За повеќето примени (апликации), потребите од компримиран воздух обично се 
изразуваат во волуменски величини кои се однесуваат на одредена количина 
амбиентален воздух, компримиран на одреден притисок. Алатката со 
потрошувачка од 0,5 m3/min на 7 bar притисок, бара малку повеќе од половина 
кубен метар амбиентален воздух компримиран на 7 bar по манометар (апсолутен 
притисок од 8 bar). Потребно е малку повеќе од половина метар кубен, бидејќи 
компресорите имаат некои загуби поврзани со нивното работење.

За повеќето апликации во процесите, потребите се обично изразени во некоја 
величина што претставува мерка за маса или тежина. Може да биде изразена 
како килограми воздух или како волумен според стандардот DIN, или според 
некоја друга номенклатура како „нормален кубен метар“. 
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Масен проток

За да се претвори волуменскиот проток на одреден компресор во масен проток, 
потребно ни е следното:

1. Дефиниција на стандардната состојба што ќе се користи:
(DIN 1343 во формулата подолу) според којшто: темп. 0OC = 273.15OK, 
притисок = 1,01325 bar, релативна влажност 0%;

2. Волуменски проток на компресорот;
Проток според производителот; 

3. Максимална температура на всисот на компресорот;
4. Минимален амбиентален атмосферски притисок;
5. Максимална релативна влажност на амбиентот;
6. Парен притисокот на сатурација на водена пареа на различни температури. 

Од овие информации, масниот проток на одреден компресор при одредени услови 
може да се пресмета со помош на равенката на состојба на идеален гас.

Равенка 4 ‒ 2.7 Масен проток пресметан со помош на волуменскиот проток и 
условите на работното место

  
ON

DrelANO
N TP

pFPTVV





(

Каде што:
VN = Волумен по DIN 1343
V0 = Волуменски проток на компресорот
TN = Нормална температура според DIN 1343,  273.15oK
T0 = Амбиентална температура на местото на  инсталација во  

oK
PN = Нормален апсолутен притисок на воздухот според DIN 1343, 

1.01325 bar(a)
PA = Апсолутен притисок на воздухот на местото на  

инсталација во bar(a)
Frel = Релативна влажност
pD = Притисок на сатаурација на водената пареа која се содржи во 

воздухот во bar, (Притисок на сатаурација на местото: температура и 
релативна влажност)

За притисокот на сатурација во bar на различни температури, погледнете ја 
Табела 4 ‒ 2.4 .
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Запомнете, температурата мора да биде претворена во апсолутни вредности за 
да се користи во равенката погоре. Целзиусовите степени мора да се претворат 
во Келвинови и Фаренхајтовите во Ранкинови.

OC pD OC pD OC pD

-10 0.0026 10 0.0123 30 0.0424
-9 0.0028 11 0.0131 31 0.0449
-8 0.0031 12 0.0140 32 0.0473
-7 0.0034 13 0.0150 33 0.0503
-6 0.0037 14 0.0160 34 0.0532
-5 0.0040 15 0.0170 35 0.0562
-4 0.0044 16 0.0182 36 0.0594
-3 0.0048 17 0.0194 37 0.0627
-2 0.0052 18 0.0206 38 0.0662
-1 0.0056 19 0.0220 39 0.0699
0 0.0061 20 0.0234 40 0.0738
1 0.0064 21 0.0245 41 0.0778
2 0.0071 22 0.0264 42 0.0820
3 0.0074 23 0.0281 43 0.0864
4 0.0081 24 0.0298 44 0.0910
5 0.0087 25 0.0317 45 0.0968
6 0.0094 26 0.0336 46 0.1009
7 0.0100 27 0.0356 47 0.1061
8 0.0107 28 0.0378 48 0.1116
9 0.0115 29 0.0400 49 0.1174

50 0.1234

Табела 4 ‒ 2.4 Притисок на сатурација на водената пареа во однос на 
температурата

Ако потребите од воздух се изразени како маса на воздух во kg, тогаш масата 
воздух мора да се подели со стандардната маса на воздухот, според DIN 1343 
(1.294 kg/m3).  Ова ќе ни даде „стандардни кубни метри“ според стандард DIN 
1343.

Зошто постојат два различни протоци, волуменски и масен 
проток?

Масен проток (Nm3/минута)

Количината пневматска енергија која ни е на располагање во пневматските 
алатки, мотори или за процесна употреба е во функција на масениот проток на 
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воздухот што е испорачан. Количината воздух испорачана под условите во 
мрежата: притисок, температура и водена пареа го дефинира масениот проток на 
воздухот до крајниот корисник. Кога се разгледуваат потребите од воздух и 
потрошувачката на пневматска енергија, масениот проток (Nm3/минута) е од 
најголемо значење.

Волуменски проток (m3/минута)

Производителите на компресори за воздух обично ги прикажуваат перформансите 
на компресорот во волуменски услови како FAD (слободен воздух на потисот). Ќе 
помислиме дека ако за одредување на потребите од воздух ни е потребен масен 
проток, тогаш производителот на компресорот треба да го прикаже масениот 
проток за нивните компресори, а не волуменскиот проток.

Всушност, масениот проток што го испорачува воздушниот компресор зависи од 
два фактори:

 Волуменскиот проток испорачан од компресорот и
 Притисокот, температурата и релативната влажност на местото на 

вградување. 

Бидејќи производителите на компресори не знаат дали компресорот ќе биде 
вграден на морското ниво или на 1000 метри надморска височина; или 
компресорот ќе се користи во топол и влажен регион покрај екваторот; или на 
ладно и суво опкружување на Северниот или Јужниот Пол; или некаде помеѓу, тие 
не можат да обезбедат информации за воздушниот проток изразени како масен 
проток. Тоа е возможно само ако ја знаеме точната локација каде што ќе се 
инсталира компресорот. Дури и сезонските промени на амбиенталните услови 
значително го менуваат масениот проток.

Заклучок: Волуменски или масен проток

Ако разбереме дека производителите на компресори не може да го специфици-
раат масениот проток за секое место на земјата, тогаш експертите за системите 
со компримиран воздух и персоналот во фабриките треба да ја разберат својата 
улога при користењето на компресорите. Бидејќи експертите за системите со 
компримиран воздух и персоналот во фабриките ги имаат потребните 
информации за условите на местото каде што ќе се користи компресорот, тие 
треба да ги употребат податоците на производителот за својот систем за 
компримиран воздух.

Масениот проток (Nm3/минута) испорачан од воздушниот компресор(и) во 
фабриката е пневматската енергија што е на располагање за производствените 
процеси. Кога амбиенталните услови се такви што воздухот на всисниот дел има 
помала густина, и компресорот соодветно ќе испорача помал масен проток. 
Поради тоа, при висока температурата на воздухот, висока релативна влажност 
или низок воздушен притисок ќе добиеме помал масен проток од 
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компресорот(ите). Заради сигурност на производството, најважно е да осигуриме 
дека бараниот масен проток за процесите ќе биде обезбеден и при најлошите 
услови.

Пример-пресметка – Масен проток на воздушен компресор 
(Nm3/минута) пресметан преку волуметриските податоци 
дадени од производителот.

Примерот е за фабрика која ја монтира првата од две идентични нови 
производствени линии. Како што е пропишано од оригиналниот производител на 
опремата (OEM – Оriginal Еquipment Мanufacturer), секоја од производствените 
линии има потреба од 2.0 Nm3/min воздушен проток на 5.8 bar(g) при производство 
со полн капацитет. Нормалните референтни услови користени од OEM се во 
согласност со DIN 1343. Исто така, фабриката поседува стар воздушен компресор 
со перформанси според производителот од 4 m3/min при 7 bar притисок на 
потисот. Донесена е одлука да се замени стариот воздушен компресор.

Фабриката размислува да набави нов 45 kW завоен компресор со впрскување на 
масло со перформанси дадени од производителот: 8.26 m3/min при 7.5 bar(g) 
притисок на издувот.

Фабриката се наоѓа на 600m надморска височина со амбиентални услови на 
местото на инсталација од 35 OC и 70% RH за време на најтоплите летни денови.

Дали предложениот 45 kW-ен компресор ќе може да го снабдува системот за 
компримиран воздух?

И за двата компресори, стариот којшто нема веќе да се користи и новиот којшто 
треба да се воведе, протокот е изразен во волуменски мерки m3/min. Ако го 
споредиме 4.0 m3/min на стариот компресор со 8.26 m3/min од новиот, се појавува 
разлика од 4.26 m3/min. 

Неопходна е пресметка за да видиме дали вишокот од капацитет на новиот 
компресор од 4.26 m3/min е доволен за да ги задоволи потребите на двете нови 
производствени линии од 4.0 Nm3/min.

  
ON

DrelANO
N TP

pFPTVV





(

Каде што:
VN = Волумен според DIN 1343
V0 = 4.26 m3/min Волуменски проток на компресорот
TN = Нормална температура според DIN 1343,  273.15OK
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T0 = 35 OC + 273.15 = 308.15 OK Амбиентална температура 
PN = Нормален амбиентален притисок според DIN 1343, 1.01325 

bar(a)
PA = 0.943 bar(a) Апсолутен притисок на местото
Frel = 70% Релативна влажност на местото
pD = @ 35 OC Притисок на сатурација = 0.0562 bar(a)

Притисокот на сатурација на водените пареи во воздухот во 
bar-и, 
      pD x Frel = (Парцијален парен притисок според температурата и 
релативната влажност на местото)

  3

3

4.26 273.15 0.943 ( ) 0.7 0.0562 ( )
1.01325 ( ) 308.15

3.5

O

N O

N

m min K bar a bar a
V

bar a K
V Nm min

   






Резултатот од пресметката покажува дека преостанатиот волуменски проток од 
4.26 m3/min на предложениот компресор (по одземањето на 4.0 m3/min за 
компресорот што го заменуваме) е еквивалентен на 3.5 Nm3/min (DIN 1343) за 
дадените услови на местото. Системот има потреба од 4.0 Nm3/min капацитет за 
да ги снабдува двете нови производствени линии.

Дали предложениот 45 kW-ен компресор е способен да го снабдува  
системот со компримиран воздух?

Не, 45 kW-ниот компресор има за 0.5 Nm3/min помал капацитет од 
потребниот?
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Поим за пневматски пренос на енергија

Преносната компонента на системите со компримиран воздух е оној дел од 
системот што ја пренесува пневматската енергија од опремата кога го генерира 
компримираниот воздух до крајните корисници кои ги извршуваат 
производствените барања. Дистрибутивната мрежа е основна компонента на 
преносниот систем. Покрај тоа, преносниот систем може да вклучи и други 
компоненти како филтри, резервоари за воздух, контролни вентили и други 
компоненти.

Секоја компонента на преносниот систем низ која поминува компримираниот 
воздух има одредени карактеристики кои прават придушување на протокот на 
воздух. Во првиот дел видовме дека добро проектиран и изведен систем ќе ја 
пренесе пневматската енергија од производното место кон крајните корисници со 
што помали енергетски (на притисокот) загуби.

Падот на притисокот во компонентите за пренос на пневматската енергија ќе 
зависи од големината на придушување на таа компонента и од воздушниот проток 
(или брзината на флуидот) на компримираниот воздух низ тој отпор.

Придушување во цевките и пад на притисокот

Придушувањето на воздушниот проток низ некоја должина на цевка е 
правопропорционално со должината на цевката. Ако 100m долга цевка има 0.2 bar 
пад на притисокот при дадениот проток, тогаш 200m од истата цевка, при истиот 
воздушен проток, ќе има двоен пад на притисокот, или 0.4 bar.

Равенка 4 ‒ 2.8 Пад на притисокот во функција од должината на цевката

∆𝑃2

∆𝑃1
=

𝐿2

𝐿1
      или     ∆𝑃2 = ∆𝑃1

𝐿2

𝐿1

∆𝑃2 = 0.2
200𝑚
100𝑚 = 0.4
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Брзината на воздухот низ цевката и падот на притисокот

Брзината на воздухот низ цевката исто така има влијание на големината на падот 
на притисокот низ дадена должина на цевката. Падот на притисокот во флуидниот 
систем е пропорционален на промената на квадратот на брзината. Исто така, 
треба да забележиме дека (при константна температура и притисок) промената на 
брзината на компримираниот воздух во цевката е еднаков на промената на 
протокот на воздух. Поради тоа, ако компримираниот воздух тече со истата 
температура и притисок, промените на притисокот се исто така пропорционални 
со квадратот на промената на брзината.

Равенка 4 ‒ 2.9 Падот на притисокот како функција од протокот на 
компримираниот воздух

∆𝑃2

∆𝑃1
= (𝑣2

𝑣1)
2

      и     
𝑣2

𝑣1
≈

𝑄2

𝑄1

Поради тоа,  
∆𝑃2

∆𝑃1
= (𝑄2

𝑄1)
2

      или     ∆𝑃2 = ∆𝑃1(𝑄2

𝑄1)
2

Брзината на компримираниот воздух во дистрибутивните цевки мора да биде 
пресметана при дизајнирањето нов или при прегледот на постоечки систем за 
компримиран воздух. Најчесто дизајнирањето опфаќа пресметка на вредноста на 
падот на притисокот врз основа на средната брзина на воздухот и табели за 
протокот низ цевките и арматурите. Врвниот проток во цевките за компримиран 
воздух најчесто е поголем од просечниот проток. 

Многу алати и процеси кои се пневматски погонувани имаат големи варијации во 
потребите од воздух во текот на времето. Алати како дупчалки, брусилки, 
пневматски чекани итн. многу ретко работат континуирано, а воздухот го користат 
често и спорадично. Други примени, како што е воздушниот транспорт на 
честички, може да имаат барања за проток од 8.4 m3/min (140 l/s; 300 cfm) кои се 
барани од производителот. Притоа, кога е контролиран оперативниот циклус, 
откриено е дека за време на полнење на садот под притисок (~30 секунди) се 
користи многу малку компримиран воздух. При подигањето на притисокот и за 
време на транспортот на материјалот (~30 секунди), користењето компримиран 
воздух е најголемо. Во овој пример вистинскиот воздушен проток ќе биде 
практично нула за време од 30 секунди, следено од врвен проток од 16.8 m3/min за 
следните 30 секунди. Со просечен воздушен проток од 8.4 m3/min, врвниот проток 
ќе биде двапати поголем. Вентилите и цевководите мора да бидат дизајнирани во 
согласност со врвните протоци што се случуваат.
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Протокот на компримираниот воздух којшто достигнува големи брзини ќе 
резултира со падови на притисокот многу поголеми од пресметаните, добиени со 
користење на просечниот проток и референтните таблици. Прекумерната брзина 
исто така може да резултира со тоа што влагата и разните остатоци ќе бидат 
истуркани од местата за одводнување во дистрибутивниот цевковод.

Б Р З И Н И  К О И  С Е  К О Р И С Т А Т  П Р И  Д И З А Ј Н О Т  Н А  Ц Е В К О В О Д И Т Е  З А  
К О М П Р И М И Р А Н  В О З Д У Х

Во текот на годините постоеја различни препораки за максималната брзина на 
компримираниот воздух во цевките. Во минатото беше вообичаено главните 
водови да се дизајнираат да работат со брзина од 15 метри во секунда.

Препорачана цел за брзината е да не биде повеќе од 6 метри во секунда во 
главниот вод и во поголемите гранки од дистрибутивниот цевковод за воздух. 
Брзината треба да биде дизајнирана спрема специфичните врвни протоци 
(пикови) на воздухот што се случуваат при работата. Брзината во цевките што 
водат до точката на употреба не треба да надминува 15 метри во секунда на 
кратките врски (помали од 15 метри). 

Равенка 4 ‒ 2.10 Максимален проток на воздух Q (l/s) за цевка со дијаметар d 
(mm)

Главен вод и гранките 𝑣 = 6𝑚
𝑠𝑒𝑐  →𝑄 =

(𝑃𝐿 + 𝑃𝐴) ∗ 𝑑2

212

Место на користење ( ≤ 15 𝑚 должина) 𝑣 = 15𝑚
𝑠𝑒𝑐  → 𝑄 =

(𝑃𝐿 + 𝑃𝐴) ∗ 𝑑2

85

ЗАБЕЛЕШКА :производот 𝑄(𝑙 / 𝑠𝑒𝑐) ∗ 0.06 = 𝑄(𝑚3 / минута)

Каде што: 
Q = проток во литри во секунда
PL = мерен  притисок во мрежата во bar (g)
PA = атмосферски  притисок во bar (a)
d = внатрешен дијаметар на цевката во милиметри
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Пример-пресметка – проверка на препорачаната димензија на 
цевките кај автоматизирана машина за пакување

Како пример ќе извршиме проверка за препорачаната димензија на цевки од 
производителот на автоматизирана машина за пакување. Производителот на 
машината препорачува ¾ BSP поврзување (BS:1387 spec I.D. = 21.7 mm 
(внатрешен дијаметар)). Упатството исто така вели: „Снабдување со компримиран 
воздух од 30 cfm (14.1 l/s; 0.85 m3/min) на 600 kPa (6 bar(g))“ и дека фабиката е 
сместена на морското ниво, атмосферскиот притисок = 1 bar(a).

Пневматските уреди на машината се состојат од мали пневматски цилиндри, стеги 
и пневматски мотори. Работните циклуси се кратки и машината, штом ќе се 
вклучи, работи постојано. Поради бројот и разновидноста на пневматските уреди 
и  континуираните кратки повторувачки циклуси, се претпоставува дека 
просечниот проток на воздух и врвниот проток на воздух се речиси еднакви.

Цевководот е поврзување од распределникот до приклучокот за поврзување на 
машината за пакување. Со дизајнот е избрана брзина од 15 m/sec. Користејќи ја 
равенката 4 - 2.10, проверете ја максимална брзина на проток на воздухот за 
препорачаната големина на цевката.

Место на користење ( ≤ 15 𝑚 должина) 𝑣 = 15𝑚
𝑠𝑒𝑐  →

𝑄 =
(𝑃𝐿 + 𝑃𝐴) ∗ 𝑑2

85 =
(6.0 + 1.0) ∗ 21.72

85 = 38.8 (𝑙/𝑠𝑒𝑐)

Пресметката покажува дека машината има потреба од 14.1 l/s или околу ½ од 
максималниот проток за цевка ¾ BSP на притисок од 6 bar(g) и за дизајнираната 
брзина од 15 m/sec.

ЗАБЕЛЕШКА: Добро е да се разгледаат и неконтролираните истекувања кои често 
се случуваат и да се зголеми протокот на воздух за машината. Дури и со 
дополнителни 20% протекувања, протокот во цевководот е во рамките на 
дизајнот.

Заклучок: цевката ¾ BSP е соодветна.
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Друг брз начин за избор на дијаметарот на дистрибутивните цевки е користење на 
следните шеми (номограми). Ако падот на притисокот се задржи до прифатливите 
0.1 bar или помалку, во цевката брзината ќе биде блиску до 6 метри во секунда.

Долж. цевка
(m)

Pipe length in 
m

Испорачан 
воздух

   m³/h  -  m³/min

Внатр. 
дијаметар
dia. (mm)

Inside
pipe dia. (mm)Притисок

во сист.
(bar g)

System-
pressure
bar (g)

Пад на
притисокот

(bar)

Pressure 
losses bar

Слика 4 ‒ 2.2 Табела за одредување на дијаметар на цевките

За користење на оваа шема, започнуваме со означување на оската „А“ со точка 
која одговара на вкупната должина на цевката и на „B“ оската со точка која 
одговара на вкупниот проток на воздухот во цевката. Според примерот погоре, 15 
кубни метри воздух во минута се движи низ цевка со должина од 300 метри. 
Нацртајте линија низ точките означени на оските „A“ и „B“ и продолжете ја 
линијата до оската „C“. Следно, означете го на  оската „E“ притисокот во системот 
и на оската „G“ претпоставената загуба на притисокот. Нацртајте линија помеѓу 
овие две точки и забележете каде линијата ја сече оската „F“. Конечно, повлечете 
линија помеѓу пресечните точки на оските „C“ и „F“. Таму каде што оваа линија ја 
сече оската „D“, го отчитуваме дијаметарот на цевката што е потребен за да се 
исполнат бараните оперативни услови.  
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Складирање на енергијата на компримираниот воздух

Една од најважните и најзанемаруваните аспекти на системот за компримиран 
воздух е складирањето. Соодветната количина компримиран воздух зачувана во 
системот може да овозможи производството да продолжи без застои и за време 
на краткотрајните периоди со врвна побарувачка, кога компресорот не успева да 
ги задоволи барањата, а следниот сѐ уште не започнал со работа за да ги 
задоволи зголемените потреби.

Ефектот на складирање на перформансите на системот и ефикасноста на 
компресорот е исто така важен. Завојните компресори со впрскување на масло со 
контрола со оптоварување/растоварување имаат подобрена ефикасност при 
делумно оптоварување кога системот има поголеми волумени за складирање.

Слика 4 ‒ 2.3 Равенка на протокот во системот: Протокот во системот = 
Производство +/- Складиран воздух

Количината компримиран воздух којшто е достапен од резервоарот е зависна од 
разликата на притисоците и достапниот простор за складирање. Формулата за 
одредување на количината на складиран воздух е следната:

Равенка 4 ‒ 2.11 Употреблив волумен на воздух Va достапен од резервоарот

 







 


amb
sa P

PPVV minmax

Каде што:
Va = Достапен воздух за користење
Vs = Вкупен волумен на резервоарот
Pmax = Максимален притисок на складирање (притисок на 

исклучување)
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Pmin = Минимален притисок на складирање (притисок на вклучување)
Pamb = Апсолутен амбиентален воздушен притисок

Како што покажува формулата, промените на волуменот на системот за 
складирање ИЛИ промените во разликата на притисоците може да овозможат 
складирање. Исто така, се покажува дека ако нема разлика на притисокот, не е 
возможно складирање.

Што треба да запомниме?

1. Компримираниот воздух е вообичаен начин за пренос на енергија до 
пневматските алати и уреди.

2. Работата која ќе ја изврши компримираниот воздух е во зависност од 
масата на воздухот што е испорачан до опремата каде што се користи.

3. Масата на воздухот зависи од притисокот, температурата и релативната 
влажност.

4. Притисокот, волуменот и температурата се во меѓусебна зависност, и во 
овој сооднос воздухот го третираме како идеален гас.

Клучни енергетски точки

1. Бидејќи енергијата на компримираниот воздух се пренесува од едно до 
друго место, падот на притисокот е неповратна загуба на енергија.

2. Големината на падот на притисокот е во корелација со брзината на 
компримираниот воздух.

3. Компримираниот воздух може да се складира.

4. Количината на употреблива енергија на складираниот компримиран воздух 
зависи од волуменот на резервоарот и разликата помеѓу притисокот на 
складирање и минималниот притисок којшто е потребен во системот.
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Глава

3
Глава 3 - Поим за 

компресори и нивната 
употреба

Типови на компресори

Компресорите може да се поделат на два основни типа, компресори со променлив 
волумен и динамички компресори. Компресорите со променлив волумен 
функционираат така што одреден волумен на воздух се заробува во затворен 
простор, а потоа се намалува физичката големина на тој простор сè додека не се 
постигне саканиот притисок. Динамичните компресори создаваат притисок со 
забрзување на воздушниот тек. Динамичните компресори не заробуваат одреден 
волумен на воздух или друг гас. Тие користат лопатки со различни дизајни за да го 
забрзаат воздухот до точка кога притисокот се зголемува поради успорувањето на 
протокот на воздухот во посебно изработени комори.

Компресорите со променлив волумен може да се поделат во повеќе различни 
категории. Две најважни категории се реципрочните (со повторливо дејство) и 
ротационите. Пумпата за велосипед е реципрочен компресор. Клипот се движи во 
цилиндерот, додека вентилите се отвораат за да го пуштат воздухот внатре, го 
заробуваат, се врши компресија и потоа дозволуваат воздухот да излезе од 
цилиндерот. 
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Слика 4 ‒ 3.1 Компресори со променлив волумен: Ротационен навоен и 
реципрочен

Ротационите навојни компресори се најкористени во денешната индустрија помеѓу 
воздушните компресори со променлив волумен. Ротационите навојни компресори 
се компресори со променлив волумен, исто како и пумпата за велосипед. За 
време на компримирањето, воздухот е заробен во жлебовите на женскиот ротор. 
Запците од машкиот ротор навлегуваат во женскиот, го заробуваат воздухот и 
воздушниот притисок расте.

Степени на компресија: едностепени, двостепени и повеќестепени

Компресорите прикажани на Слика 4 ‒ 3.1 се пример за едностепени компресори. 
Компресијата од всисниот дел до финалниот притисок се случува со само едно 
движење на клипот или со еден вртеж на ротациониот навоен компресор.

Двостепените компресори го достигнуваат финалниот притисок преку првиот 
компресор којшто постигнува меѓупритисок во првата фаза, а потоа и крајниот 
притисок во втората фаза. Тоа значи дека постојат два различни чекори за да се 
достигне конечниот притисок. Степенот на компресија на секоја фаза е квадратен 
корен на вкупниот степен на компресија. Со компримирање до мерни 7,5 bar (g) 
соодносот на компресија по степен изнесува 2,92. Степенот на компресија на 
тристепен компресор е кубен корен од севкупната компресија. Повеќестепените 
компресори имаат подобрена ефикасност ако компримираниот воздух може да се 
излади помеѓу степените на компресија. Моќта што е потребна за компресија на 
воздухот е во функција на неговата маса и степенот на компресија.
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Слика 4 ‒ 3.2 Циклуси на компресија – едностепен и двостепен

Додека термодинамиката и теоријата на компресија се интересни науки, во 
реалниот свет употребата на воздушните компресори налага мерење на 
ефикасноста на компресорите. Интернационалната организација за 
стандардизација (ISO) има развиено стандард за компресори со променлив 
волумен ‒ тестови за сообразност; ISO 1217: 2009 специфицира методи за 
тестирање во однос на волуменскиот проток и мерење на моќноста на 
компресорите со променлив волумен.

Тестовите за сообразност на почетокот беа тест-методи кои се користеа за да се 
потврди дека компресорот произведен по барањата на купувачот за проток, 
притисок и моќност навистина ги задоволува овие барања. Ова е во ред за 
компресорите направени по специфични барања на купувачот, но тоа не е случај 
со најголемиот број на компресори во индустријата. Најголемиот дел од 
компресорите имаат стандарден дизајн и се изработени во серии или во 
континуирано производство и се комплетен производ којшто треба само да се 
приклучи на електрично напојување и цевната мрежа. За овие типови на 
компресори, ISO ги разви стандардите ISO 1217 Annex C за компресори со фиксна 
брзина и Annex E за компресори со променлива брзина. Овие анекси 
претставуваат „Поедноставени тестови за сообразност за електрично 
придвижувани комплетни компресори со променлив волумен“.

Перформансите за компресори со фиксна брзина ги пропишуваат овие величини 
(и повеќе од тоа):

 Пропишан капацитет и притисок при полно оптоварување.
 Вкупна влезна снага за компресорот – комплетен производ (kW) при 

пропишаниот капацитет (m3/min) и максималниот оперативен притисок.
 Вкупна влезна снага на компресорот – специфичен производ (kW) при 

пропишаниот капацитет (m3/min) и максималниот оперативен притисок.
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Перформансите се впишуваат (за компресори со различен капацитет) заедно со 
толеранциите специфицирани во ISO 1217, Annex C како што е прикажано во 
Табела 4 ‒ 3.1 подолу.

Волуменски проток
за пропишаните услови

Волуменски 
проток

Специфична 
потрошувачка 

на енергија

Моќност без 
оптоварување / 

нула проток
m3 / min ft3 / min % %

Под 0,5 Below 15 +/- 7 +/- 8

0,5 to 1,5 15 to 50 +/- 6 +/- 7

1,5 to 15 50 to 500 +/- 5 +/- 6

Над 15 Над 500 +/- 4 +/- 5

+/- 10%

Табела 4 ‒ 3.1 Толеранции специфицирани во ISO 1217

Специфична моќност

Специфичната моќност на компримираниот воздух е добар 
показател за ефикасноста, изразена како влезна моќност по единица 
произведен компримиран воздух; на пример, kW/Nm3/минута (kW / 
100 scfm) е мерка за моќност по единица проток. Специфична 
моќност во волуметриски мерки може да се прикаже како kW/m3/ 
минута (kW / 100 acfm) за слободен воздух на потисот (FAD).

Специфичната моќност може да се примени на моќноста и протокот 
на еден компресор или на сите компресори што го снабдуваат 
системот и вкупниот проток на воздух во целиот систем. Треба да се 
земе предвид и внесот на енергија во сушачи на воздух заедно со 
потрошувачката на чист воздух на сушачите, ако се од таков вид. 
Вкупната влезна енергија на напојната страна и протокот на воздух 
испорачан во системот ја даваат специфична моќност на целата 
напојна страна.

Специфична енергија

Специфичната енергија на компримираниот воздух е добар 
показател за ефикасноста, изразена како влезна енергија по 
единица произведен компримиран воздух; на пример, kWh/ 
Nm3/минута (kWh/100 scfm) е меркa за енергија по единица масен 
проток. Специфична енергија во волуметриски мерки може да се 
прикаже како kWh/m3/минута (kWh/100 acfm) за слободен воздух на 
потисот (FAD).
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Специфичната енергија може да се примени на енергијата и 
протокот на еден компресор или на сите компресори што го 
снабдуваат системот и вкупниот проток на воздух на целиот систем. 
Треба да се земе предвид и внесот на енергија во воздушните 
сушачи заедно со потрошувачката на чист воздух на сушачите за 
воздух ако се од таков вид. Вкупната влезна енергија на напојната 
страна и протокот на воздух испорачан во системот ја даваат 
специфична енергија на целата напојна страна.

Реципрочни компресори

Слика 4 ‒ 3.3 Двостепен, со еднострана акција, удвоен комплет производ од 
реципрочни компресори

Едностепените реципрочни компресори вшмукуваат воздух и го компримираат до 
крајниот притисок во едно движење. Степенот на компресија на едностепените 
компресори е односот на потисниот апсолутен притисок на воздухот спрема 
апсолутниот притисок на всисот. Компресор со потисен мерен притисок од 7.5 bar 
(gauge) (што е 8.5 bar апсолутен) ќе има вкупен степен на компресија од 8.5:1. 

Едностепен компресор со степен на компресија од 8.5 спрема 1 има потреба од 
повеќе јачина за да го компримира истиот волумен во споредба со двостепен 

Одобрено од Kaeser 
Compressors
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компресор со степен од компресија од 2.92 во секој степен, којшто ќе оствари 
вкупен степен на компресија од 8.52 (2.92 x 2.92).

Специфична моќност; 7.8 – 8.5 kW/m3/min едностепен, еднострано дејство.

5.3 – 5.7 kW/m3/min двостепен, двострано дејство.

Реципрочните компресори понатаму може да се поделат како компресори со 
еднострано или двострано дејство. Кај тие со еднострано дејство, воздухот или 
гасот е од едната страна на клипот. Принципот е сличен на клиповите кај 
автомобилите. Тие со двострано дејство вршат компресија од двете страни на 
клипот. Компримирањето во двете насоки е поефикасно од еднонасочното, и 
поради тоа, компресорите со двострано дејство се поефикасни од оние со 
еднострано дејство.   

Слика 4 ‒ 3.4 Едностепени компресори со двојно дејство
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Слика 4 ‒ 3.5 Двостепен реципрочен компресор со двострано дејство (Joy Mfg.)

Сите реципрочни компресори имаат конструктивни ограничувања што ја 
намалуваат нивна вкупна ефикасност. Тоа е, на пример, растојанието помеѓу 
клипот и компресивната комора. Воздухот или гасот што сме го компримирале во 
овој простор повторно се шири при циклусот на вшмукување. Овој одново 
експандиран воздух зазема простор којшто во спротивно би се наполнил со 
амбиентален низ всисниот вентил. Покрај тоа, овој воздух е загреан од 
компресијата и дел од оваа топлина ќе ја предаде на влезниот воздух, 
намалувајќи ја и со тоа неговата количина. Вентилите и клиповите се трошат. 
Реципрочните компресори се најефикасни кога вентилите и клипните прстени се 
нови и соодветно заптиваат. Со текот на времето, вентилите и прстените 
постепено се абат и ја губат способноста за одржување на компресијата. Воздухот 
или гасот можат да избегаат низ овие компоненти и со тоа да ја намалат 
ефикасноста на компресорот.  

Joy Manufacturing
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Ротациони компресори

Два основни типа на ротациони компресори се навојните и крилните компресори. 
Постојат и други типови ротациони компресори, како што се хеликоидни навојни, 
канџести, ламеласти, рутови и други.

Слика 4 ‒ 3.6 Ротационен навоен компресор со впрскување масло 

Ротационите навојни компресори се најупотребуваниот тип на компресори со 
променлив волумен во индустријата. Овие компресори понатаму може да се 
поделат на суви и компресори со впрскување масло. Компресорите со впрскување 
масло се најкористени во индустријата. Сувиот тип на навојни компресори може 
да ги најдеме во прехранбената, во фармацевтската и во електронската 
индустрија каде што контаминацијата со масло не е дозволена. Со соодветна 
филтрација и контрола, и компресорите со впрскување масло може да се користат 
на некои од овие места.

Навојните компресори се состојат од два ротори монтирани во куќиште, со всисен 
дел на едната страна и потисен дел на другата. Машкиот ротор има назабување 
кое завршува хеликоидно во долниот дел. Женскиот ротор има соодветни 
жлебови во кои навлегуваат забите. Кога парот ротори се движи, кај всисниот дел 
воздухот навлегува во жлебовите од женскиот ротор. Вртејќи се во куќиштето, 
роторот доаѓа до точка каде што се прекинува контактот со влезниот воздух. 
Ротацијата продолжува понатаму, предизвикувајќи воздухот којшто е заробен во 
жлебовите да биде заробен и волуменот да се редуцира. Компресијата 
продолжува сѐ додека џебот од заробен воздух не стигне до потисниот дел. 
Компримираниот воздух се истуркува низ потисната линија во резервоарот за 
сепарација (ако е подмачкуван компресор) или директно во ладилникот (ако е сув 
компресор).

Одобрено од Kaeser 
Compressors
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Слика 4 ‒ 3.7 Безмаслен сув ротационен навоен компресор

  

Слика 4 ‒ 3.8 Приказ на ротационен крилен компресор

Ротационите крилни компресори содржат цилиндричен ротор којшто е 
ексцентрично поставен во куќиштето. Крилцата (сечилата) се поставени во 
радијалните жлебови што се изработени во цилиндричниот ротор.

При вртење на роторот, крилцата се притиснати до куќиштето со центрифугалната 
сила или со помош на пружини. Роторот и куќиштето не се концентрични. 
Всисниот дел се наоѓа на местото каде што волуменот на компресионите ќелии се 
зголемува. Кога крилото ќе го помине всисниот дел, волуменот на воздух е 
заробен. Продолжувањето на ротацијата го притиска овој воздух во помал 
волумен, сѐ додека не се постигне саканата компресија. Во тој момент, роторот 
доаѓа до потисната страна на куќиштето и воздухот се истуркува надвор. 

Потребата од чести ремонти поради трошење на крилцата прави овие компресори 
да се користат само за помали задачи, со мал број на оперативни часови. 

Одобрено од Atlas 
Copco Compressor 

Technique
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Специфична моќност за разни типови на компресори

И покрај тоа што основниот дизајн на компресорот ја одредува неговата 
ефикасност, постојат и други фактори кои исто така влијаат врз специфичната 
моќност на воздушниот компресор. Тие фактори се::

 Ефикасноста на погонскиот мотор;
 Механички загуби во погонот; на пр. ремени, запченици;
 Брзината на компресорот и загубите од отпорите на триење;
 Внатрешното протекување (лизгање) и вкупната волуметриска ефикасност;
 Компресорските вентили, големината на потисниот дел, премините на 

воздухот и големината на цевките.

Во зависност од типот на компресорот и неговата градба, има опсег на 
специфичната моќност и на другите работни карактеристики на компресорот на 
некој производител. При разгледување на перформансите, потребно е да се 
контактира со производителот на компресорот за номиналните перформанси и 
податоците од фабричкиот тест на перформансите.

Специфична моќност на различни типови компресори 
(типични вредности)

Волуменски проток (испорачан воздух 
на потисот- free air delivery) kW / m3/ min kW / 100 l/sec kW / 100 cfm

Реципр. едностран (едностепен) 7.8 - 8.5 47 - 51 22 - 24

Реципр. едностран (двостепен) 6.4 - 8.1 38 - 49 18 - 23

Реципр. двостран (едностепен) 8.5 - 10.2 51 - 61 24 - 29

Реципр. двостран (двостепен) 5.3 - 5.7 32 - 34 15 - 16

Навоен со масло (едностепен) 6.0 - 7.8 36 - 47 17 - 22

Навоен со масло (двостепен) 5.7 - 6.7 34 - 40 16 - 19

Навоен без масло (двостепен) 6.4 - 7.8 38 - 47 18 - 22

Центрифугален (тростепен) 5.7 - 7.1 34 - 42 16 - 20

Табела 4 ‒ 3.2 Специфична моќност на различни типови компресори

Мерењата на специфичната моќност прикажани погоре се индикатор за 
ефикасноста на воздушниот компресор само кога е под полно оптоварување. Тоа 
значи дека компресорот ќе го испорача целиот пропишан капацитет на 
пропишаниот притисок.

Многу воздушни компресори работат одреден дел од времето со помал капацитет 
од максималниот. Воздушните компресори се опремени со можност за 
регулирање на капацитетот. Најчесто контролите се поврзани со компресорскиот 
потис. Кога воздушниот притисок ќе ја постигне нагодената вредност, компресорот 
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престанува да испорачува воздух. Притисокот во системот потоа опаѓа сѐ додека 
не се достигне долната нагодена вредност и тогаш компресорот повторно 
започнува да компримира воздух. Друга капацитативна контрола е прогресивната. 
Како што се зголемува притисокот на потисот, така компресорот го намалува 
капацитетот. Ако притисокот на потисот почне да опаѓа, компресорот ќе почне да 
го зголемува протокот на воздух сѐ додека не го постигне максималниот 
капацитет.
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Ротациони навојни компресори

Ротационите навојни компресори се најупотребуваниот тип на компресори во 
денешната индустрија. Најголем дел од материјалот презентиран тука ќе се 
однесува на различните типови на ротациони навојни компресори, со впрскување 
масло или безмаслени. Како што беше спомнато, постојат различни геометриски 
профили што се користат кај ротационите компресори. Хеликоидни навојници, 
асиметричен профил со женски ротор со изработени жлебови и соодветен машки 
ротор со заби, кои формираат компресиона комора по должината на ротациониот 
навоен елемент (најчесто се нарекува „air end“).

Слика 4 ‒ 3.9 Монтажен поглед на типичен едностепен ротационен навоен 
компресор – air end

Ротационите навојни компресори можат да бидат едностепени и двостепени. 
Запомнете, кај двостепените компресори, компримираниот воздух од влезниот до 
финалниот излезен притисок поминува низ два чекори или степени.  

Првиот степен вшмукува одреден волумен на воздух којшто е на апсолутен 
влезен притисок и го компримира до одреден меѓупритисок. Вториот степен го 
презема истиот волумен на меѓупритисокот и го компримира до финалниот 
притисок. Додека вкупниот сооднос на компресија останува ист, без оглед на 
бројот на степени, стапката на компресија по секој степен за двостепениот 
компресор е квадратен корен на вкупниот степен на компресија.

Бидејќи снагата потребна за компримирање на воздухот е во функција од сумата 
на степенот на компресија по секој степен и масениот проток, кај едностепените 
компресори со висок степен на компресија, ќе биде потребна поголема енергија во 

Одобрено од Kaeser 
Compressors
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однос на двостепените компресори за компримирање на истиот волумен или маса 
на воздух. Тоа е како функционираат нештата во теорија.

Слика 4 ‒ 3.10 Компресор ‒ двостепен безмаслен и двостепен со впрскување 
масло 

Идеалниот степен на компресија по секој степен претпоставува неколку работи. 
Мора да има совршено меѓуладење. Влезната температура на секој степен мора 
да биде иста. Секој степен мора да има димензии на приклучоците со идеални 
големини. Компресорот може да е дизајниран да работи во една точка или да 
може да го менува капацитетот на двета степени. Во двостепени ротирачки 
навојни компресори со впрскување на масло, меѓуладењето не е можно. При 
ладење на воздухот помеѓу степените, може да дојде до кондензација на вода која 
веднаш ќе се измеша со маслото и, како таква, ќе навлезе во следниот степен. 
Одредени течности за ладење обично се впрскуваат помеѓу степените, но 
температурата на меѓуфазата не се лади до амбиенталната температура. 
Димензиите на приклучоците на секој степен се изведуваат како за работа при 
полно оптоварување. Двостепените ротирачки навојни компресори обично 
работат помеѓу 5,6 и 7,8 kW / m3 / min при полн капацитет на оптоварување. 

Работна спец. моќност; 6.4 – 6.7 kW/m3/min едностепен со впрскув. масло.

5.6 – 6.0 kW/m3/min двостепен со впрскув. масло.

6.4 – 7.8 kW/m3/min едностепен без масло.

Реалните перформанси ќе се менуваат во зависност од дизајнот на 
производителот. Степенот на компресија помеѓу степените и оперативниот 
притисок се менуваат во реални услови. Понатаму, со оглед на тоа што 
контролите на компресорот го намалуваат капацитетот, се случуваат 
дополнителни промени во степенот на компресија за секој степен. Ова е 
моментално и е област на некои контроверзи и дискусии за вистинските 
перформанси на двостепените ротациони навојни компресори при различни 
типови на контрола на капацитетот. Постои дополнителна дискусија на оваа тема 
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во следниот дел на страницата 60:  Контрола на капацитетот на двостепени 
ротациони навојни компресори.

Ротациони навојни компресори со впрскување масло

Ротационите навојни компресори со впрскување масло се најчестите воздушни 
компресори на денешниот пазар. Покрај тоа што се сѐ поевтини при набавката, и 
трошоците на инсталација и одржување се далеку пониски од оние за 
двостепените реципрочни компресори со двострано дејство. Недостаток е тоа што 
ротационите навојни компресори со впрскување масло се помалку ефикасни (6.0 
to 7.8 kW / m3/ min) во однос на реципрочните (5.3 to 5.7 kW / m3/ min) и ова ја 
засенува првично пониската цена.

При користењето, ротационите навојни компресори создаваат вакуум на влезот на 
навојниот елемент. Ова вшмукување  прави проток на воздух низ влезниот 
филтер, преку влезниот контролен вентил, сѐ до навојниот елемент. Прскалката 
за масло поставена на крајот на всисувачкиот  дел прави дисперзија (магла) од 
масло и оваа мешавина од воздух и масло се компримира кога меѓусебно 
спрегнатите машка и женска навојница заедно ротираат. Мешавината од воздух 
под висок притисок излегува низ потисот и се упатува до сепараторот на 
масло/резервоарот.

Обликот на цевките и внатрешната изведба ќе создаде ротациски вител (циклон) 
на мешавината на компримиран воздух/масло на влезот во резервоарот. 
Големите капки масло удираат во ѕидот на резервоарот за масло како резултат на 
вителното дејство и центрифугалната сила. Маслото се акумулира на дното на 
резервоарот.

Слика 4 ‒ 3.11 Внатрешен дијаграм на ротационен навоен компресор
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Малите капки од масло и аеросолите остануваат во компримираниот воздух по 
минувањето низ сепарациониот филтер. Интеракцијата со влакната со кои е 
исполнет сепарациониот филтер ги задржува поголемите капки од масло кои 
паѓаат под дејство на гравитацијата и се акумулираат во центарот на филтерот. 
Колекторската цевка за масло со мал дијаметар е поврзана со вакуумот на влезот 
на компресорот и континуирано го извлекува акумулираното масло од центарот на 
сепарациониот филтер и го враќа назад до ротирачките навојници.

Компримираниот воздух што содржи остатоци од маслото (најчесто 2-5 ppm) се 
одведува по цевка од сепараторот/резервоарот за масло преку контролниот 
вентил до ладилникот за компримиран воздух. Таму се лади формирајќи течен 
кондензат којшто се отстранува со центифугален сепаратор на влага и се испушта 
низ автоматскиот испуст за кондензат. Компримираниот воздух со притисок на 
цевководот влегува во системот преку сервисниот вентил.

Маслото во резервоарот е под истиот притисок како и воздухот. Тој притисок го 
турка маслото низ ладилникот за масло, низ филтерот и низ прскалките кои се 
наоѓаат на крајот од всисниот дел на ротациониот навоен елемент. Пред 
ладилникот за масло се наоѓа термостатски бајпас-вентил, којшто овозможува 
ладното масло да го заобиколи ладилникот за побрзо загревање на почетокот на 
работа (ладен старт) и помага да се одржи соодветната температура и вискозност 
на маслото за време на работа во ладни временски услови.

Методи за контрола на ротациони навојни компресори

Различните дизајни на воздушни компресори имаат различна ефикасност при 
полно оптоварување, што е прикажано во Табела 4 ‒ 3.2 преку специфична 
моќност (kW/m3/минута). За повеќето типови на воздушни компресори 
максималното оптоварување е најефикасната работна точка. Компресорите со 
променлива брзина на погонот се исклучок, и кај нив најефикасното работење 
најчесто е во границите од 80% до 85% од капацитетот и се со незначително 
помала ефикасност при полн капацитет.

Само мал број на компресори работат со полно оптоварување во текот на целото 
оперативно време. Поинаку кажано, најголемиот број на компресорите, еден дел 
од времето работат со некој испорачан проток, којшто е помал од нивниот 100% 
капацитет. 

За ротационите навојни компресори постојат бројни различни типови на контрола 
на капацитетот. Секој метод на контрола на капацитетот има свои посебни 
карактеристики и посебни перформанси. За да ги разгледаме перформансите при 
делумно оптоварување на некој производител или модел на компресор, може да 
се нацрта графикон на којшто е прикажана моќноста во функција од испорачаниот 
проток (Слика 4 ‒ 3.12).
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Слика 4 ‒ 3.12 Крива на перформанси на компресорот – Слободен воздух на 
потисот спрема моќноста

Друг метод за опишување на перформасите при делумно оптоварување се 
графиците во кои е прикажана специфичната моќност во функција од 
испорачаниот проток како на Слика 4 ‒ 3.13.
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Слика 4 ‒ 3.13 Криви на специфичната моќност – перформанси на компресорот

Кога ги споредуваме различните типови на контрола на капацитетот, графикот на 
протокот и моќноста за одреден модел на компресор за воздух ќе ни даде 
најдобри споредбени показатели.

Во рамките на овој тренинг, различните видови на контрола на капацитетот ќе 
бидат дискутирани како генерички податоци, без да се навлегува во податоците за 
некој специфичен производител или модел на компресор. Ваквите генерички 
споредби се однесуваат на процент од полн капацитет и процент од 
максималната моќност при целосно оптоварување, што се „типични“ за различни 
методи за контрола на компресорот. Користејќи процентуална споредба, како што 
е прикажано на Слика 4 ‒ 3.14 на следната страница, не се гледа разликата во 
ефикасноста при полно оптоварување од 5,8% помеѓу компресорите прикажани на 
Слика 4 ‒ 3.12 и Слика 4 ‒ 3.13 прикажана погоре.
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Слика 4 ‒ 3.14 Процент од капацитетот спрема процент од моќноста – 
перформанси на компресорот

Старт/Стоп-контрола

Наједноставниот тип на контрола користи пресостат (прекинувач осетлив на 
притисок) за стартување и запирање на погонскиот мотор на компресорот. Кога 
притисокот ќе падне до долниот притисок или „вклучи“, прекинувачот за притисок 
се вклучува (затвора), моторот стартува и компресорот почнува да работи. 
Притисокот на воздухот се зголемува за на крајот да ја достигне вредноста која е 
поставена момент за горен притисок или „исклучи“, прекинувачот за притисок се 
отвора и моторот на компресорот ќе престане да работи.

Старт/стоп системот е погоден за мали (помали од 1 kW) компресори кои се 
користат повремено за домашни цели или за ситен бизнис, но не е погоден за 
големите индустриски воздушни компресори. Најголемата загриженост се 
однесува на моторите со многу kW, каде што стартната струја на моторот, заедно 
со честите стартувања, на крајот ќе ги прегрее намотките на моторот, што ќе 
предизвика оштетување или целосно уништување на моторот.
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Контрола Оптовари/растовари:

Оптовари/растовари контролната функција користи пресостат за точките „вклучи“ 
и „исклучи“ за да го контролира компресорот. Разликата со старт/стоп контролата 
е што електричниот мотор работи континуирано. Кога притисокот „исклучи“ ќе се 
постигне, пресостатот предизвикува всисниот вентил на компресорот да се 
затвори и воздухот повеќе да не се компримира. Кога притисокот ќе се намали, 
при постигнување на притисокот „вклучи“, пресостатот ќе прати сигнал за всисниот 
вентил да се отвори и воздухот повторно се компримира.

Контрола Оптовари/растовари

Капацитативен метод на контрола којшто овозможува компресорот 
да работи со полно оптоварување или со нула (без оптоварување) 
проток на воздухот, додека моторот работи континуирано со 
константна брзина. Оптовари/растовари е метод што го користат 
многу различни типови на воздушни компресори.  

Контролата Оптовари/растовари е една од најстарите начини за контрола на 
ротационите навојни компресори и претставува приспособување на контролата 
што се користи кај реципрочните компресори на ротационите навојни компресори. 
Оваа контрола е базирана на притисокот и најчесто работи во опсегот од 0.7 до 1 
bar. Компресорот ќе работи со полн капацитет додека притисокот во системот не 
ја достигне горната вредност на пресостатот. Кога поставената вредност ќе биде 
постигната, се испраќа сигнал за затворање на всисниот вентил и ослободување 
на дел или на целиот притисок во резервоарот за сепарација на масло. Со 
затворен всисен вентил, компресорот ќе работи без оптоварување (off-line или 
состојба "No Load").  

Единствениот воздух што се компримира за тоа време е воздухот што протекува 
околу плочата на всисниот вентил. Кај поголемиот број дизајни на ротирачки 
навојни компресори, ова протекување е калибрирано на тој начин што ќе  
обезбеди секогаш доволна количина на воздух да се доставува до резервоарот за 
воздух/масло, за да се одржи потребниот позитивен притисок којшто ќе обезбеди 
соодветна циркулација на маслото. Некои дизајни на компресори користат пумпа 
за циркулација на маслото и не се зависни од притисокот на воздухот во 
резервоарот за воздух/масло за да обезбедат циркулација на маслото.

Кога притисокот на системот ќе падне до зададената точка на долен притисок, се 
испраќа сигнал за повторно отворање на всисниот вентил и компресорот повторно 
ќе работи под полно оптоварување (on-line или „in the Loaded или Full Load state").

Контролата со оптоварување/растоварување може соодветно да ги задоволи 
барањата на системот, доколку системот е дизајниран со доволен капацитет на 
резервоарот за компримиран воздух. Бидејќи побарувачката на системот за 
воздух продолжува дури и во време кога компресорот е растоварен, потребен е 
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волумен за складирање на воздух. Примената на овој тип на контрола на 
компресорот којшто нема доволен волумен на резервоарот може да резултира со 
краткотрајно растоварање, по што следи краток временски период со оптоварен 
компресор. Овие брзи промени од оптоварување до растоварување и потоа 
повторување на циклусот е работна состојба која се нарекува „кратки циклуси“     
("Short Cycling").

Кратки циклуси (контрола Оптовари/растовари) 

Оперативната состојба кога компресорот со контрола 
Оптовари/растовари често последователно се префрла од 
оптоварена (испорачува полн капацитет на воздух) до растоварена 
состојба (не испорачува воздух). За време на состојбата на кратки 
циклуси, ова се повторува по неколку пати во минута.

Кога контролата на компресорот овозможува кратки циклуси, тоа може да 
резултира со неприфатливи флуктуации на притисокот во системот и помал од 
очекуваниот век на траење на опремата. Во случај на кратки циклуси на 
воздушниот компресор со впрскување масло, може исто така да резултира и со 
поголема потрошувачка на енергија од очекуваното.

Покрај тоа, ротирачките навојни компресори со масло, мора да имаат контроли 
дизајнирани така што ќе го ограничат преносот на масло понатаму во системот. 
Кога компресорот со контрола оптоварување/растоварување работи при полно 
оптоварување, се случуваат неколку работи. Притисокот на системот се 
зголемува од поставената точка на долен притисок до поставена точка на горен 
притисок (обично 0,7 bar повисока од долната поставена точка). Кога ќе се 
достигне горната точка, всисниот вентил се затвора и компресорот престанува да 
произведува воздух за системот. Во тој момент, сепараторот за масло е заситен, 
бидејќи бил подложен на целосен проток на мешавината од компримиран воздух и 
масло, а маслото е заситено со воздушни меури. Кога контролата на компресорот 
го затвора всисниот вентил, истовремено отвора вентил за растоварување за да 
се ослободи дел од притисокот во резервоарот за воздух/масло. Резервоарот 
сепак мора да одржува одреден притисок, за да ја задржи способноста за 
отцедување на маслото и за да се спречи пенењето кое се случува кога воздухот 
во маслото се шири. Без разликата на притисоците помеѓу цевката за одведување 
на маслото од сепараторот и местото каде што маслото се враќа во компресорот, 
тоа не може да се одведе од сепараторот. Ова преостанато масло ќе биде 
оддувано понатаму во системот кога компресорот повторно ќе се вклучи.

Компресорите мали по снага (помали од 22 kW) можат да го повратат притисокот 
во резервоарот за околу 15 секунди. Резервоарот не одржува полн притисок за 
време на овој период за одводнување, но користи вентил за одводнување со 
соодветна големина на отворот за да одржи барем одреден притисок во близина 
на крајот на циклусот.
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Бидејќи притисокот во резервоарот не опаѓа веднаш, и снагата не опаѓа веднаш 
до нивото кое го има кога ќе се затвори всисниот вентил. Тестовите покажуваат 
дека снагата се намалува на околу 80% од онаа на целосна оптовареност во 
моментот кога влезниот вентил се затвора, а потоа постепено опаѓа до снагата 
без оптоварување, додека компресорот го намалува притисокот на резервоарот. 
Вистинските просечни киловати потребни за компресор со контролата 
оптовари/растовари, којшто работи со помалку од полн капацитет, е функција од 
следните фактори:

 Почетни kW потребни за полно 
оптоварување

 Финални kW потребни за полно 
оптоварување

 Почетни kW потребни за растоварен 
режим

 Финални kW потребни за 
растоварен режим

 Времето потребно за одводнување 
(одмастување)

 Времето на циклусот 
оптовари/растовари

Слика 4 ‒ 3.15 Оптовари/растовари циклуси во однос на јачината на струјата 
(ампеража)

За да се постигне оптимална потрошувачка на енергија со овој тип на контрола, 
резервоарот за воздух мора да биде доволно голем за да овозможи времето на 
одводнување да е многу пократко од времето на целосно растоварување. 
Нормалните циклуси на оптоварување прикажани на слика 4 ‒ 3.15 покажуваат 
дека амперажата опаѓа до 140 ампери. Дури кога следниот компресор ќе 
проработи како трим-компресор, ќе му овозможува на компресорот 3 доволно долг 
циклус за растоварување, во којшто ќе може ја достигне амперажата на целосно 
растоварување од околу 108 ампери. 

Одобрено од Draw 
Professional Services
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Слика 4 ‒ 3.16 Оптовари/растовари крива на силината

Што се случува при кратки циклуси оптовари/растовари е прикажано на сликата 4 
‒ 3.16 погоре. Како што го зголемуваме волуменот на резервоарот, 
перформансите при делумно оптоварување се подобруваат. Кривата прикажана 
погоре е земена од Compressed Air Challenge® и се заснова врз специфични 
околности, за компресорот којшто има 40 секунди време за одводнување и 
диференцијален притисок од 10 psig. Секоја промена во овие работни параметри 
ќе ги измени кривите прикажани погоре.

Кога имаме повеќе компресори во употреба, бројот на компресори е ограничен со 
максимална прифатлива променливост на притисокот на системот. Секој 
компресор со контрола Оптовари/растовари треба да е нагоден со такви горни и 
долни точки на притисок кои ќе бидат најмалку за 0,14 bar поинакви од следниот 
најблизок компресор. Ваквото преклопување може да доведе до тоа компресорите 
во систем дизајниран првично да работат помеѓу 6,9 и 7,5 bar или да потрошат 
повеќе енергија за да компримираат до повисок од бараниот притисок, или да 
работат на понизок од потребниот притисок.



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ

© UNIDO 2018, Сите права се задржани 4 – 55

Променлива (модуларна) контрола: 

Контролата Оптовари/растовари се базира врз системи кои имаат промена на 
притисокот од околу 0,7 bar. Оваа постојана флуктуација е несакана за повеќето 
примени, бидејќи ефикасноста на уредите за компримиран воздух се менува 
помеѓу 1% и 1,4% за секоја промена на притисок од 0.07 bar. За примени со мал 
резервоар, контролите со оптоварување/растоварување предизвикуваат брзи 
промени во притисокот и преголемо абење на всисниот вентил. Модуларната 
контрола може да одговори на овие проблеми со обезбедување на постојан 
притисок во системот, со минимално поместување на вентилот при секоја потреба 
од воздух на системот. Кај компресорите со модуларна контрола, зголемувањето 
на волуменот на резервоарот не ја намалува потрошувачката на енергија поради 
факторите претходно споменати кај контролата со оптоварување/растоварување.

Слика 4 ‒ 3.17 Крива на јачината при модуларна контрола на ротационен навоен 
компресор

Модуларните контроли на компресорот обично користат опсег на притисок од 0,7 
или 1 bar за да одговорат на потребите на системот. Нагодувањето на овој тип на 
контрола за работен притисок при полно оптоварување од 6,9 bar значи дека 
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влезниот вентил ќе биде целосно отворен при сите притисоци пониски од 6,9 bar. 
Зголемувањето на воздушниот притисок на системот над оваа вредност покажува 
дека системот повеќе нема потреба од полниот капацитет на компресорот и дека 
овој вишок на капацитет предизвикува зголемување на притисокот. Штом 
притисокот ќе се зголеми над притисокот за целосна оптовареност, се испраќа 
сигнал (пневматски или електрично) да почне со затворање на влезниот вентил со 
цел да се намали капацитетот на компресорот. Навојниците на модулираните 
компресори, како и навојките на компресорите со контрола, 
оптоварување/растоварување, имаат постојан волумен. Единствениот начин да се 
модулира капацитетот на компресорот со постојан волумен е да се намали 
апсолутниот всисен  притисок помеѓу всисниот вентил и навојките со помош на 
ограничување на влезниот проток. Според гасните закони, намалувањето на 
притисокот за 10% ја намалува масата при непроменлив волумен (во навојките 
волуменот е непроменлив) за 10%. Овој сооднос се задржува низ 
модулизирачкиот опсег на компресорот. Во моментот кога притисокот на системот 
ќе се искачи до горната контролна граница, всисниот вентил е целосно затворен.

Моќноста потребна за компресија на гас е функција од масата и степенот на 
компресија. Зголемениот притисок во системот го активира всисниот вентил да 
почне да го намалува влезниот проток, што резултира со намален всисен  
притисок. Како што се зголемува притисокот на потисот, се намалува притисокот 
на вшмукување и се зголемува вредноста на степенот на компресија. Кога 
степенот на компресија се зголемува, масениот проток се намалува и затоа, при 
делумно оптоварување на модулираните компресори, тие ќе имаат потреба од 
значителен процент од моќноста која е потребна при целосна оптоварување.

Модуларниот контролен режим е мошне неефикасен начин за управување со 
делумно оптоварен компресор. Како што може да се види на слика 4 ‒ 3.17 при 
40% оптоварување, компресорот може да троши и повеќе од 80% од моќноста при 
својот полн капацитет, повеќе од двојно споредено со моќноста при полно 
оптоварување. При 20% проток се зголемува до речиси 4 пати спрема полното 
оптоварување. Од оваа причина повеќето модуларно контролирани компресори ќе 
се префрлат на поефикасен режим на оптоварување/растоварување при потреба 
помала од 40% од номиналниот проток.

Модуларните компресори што работат како систем од повеќе компресори се 
предмет на истите ограничувања на бројот на компресори како и оние со контрола 
оптоварување/растоварување. При повеќекратни модуларни компресори во 
системот, може да се случи сите да работат со делумно оптоварување. Ова 
обезбедува многу рамномерен воздушен притисок на постројката, но користењето 
на енергијата е премногу неефикасно.

Контрола со должината на роторот (променлив волумен)

Контролата на должината на роторот е развиена за да овозможи компресорот да 
може да одговари на потребите на системот без негативностите што ги носи 
зголемувањето на компресивниот однос. Со контролирање на ефективната 
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должина на компресија на роторот, влезниот притисок може да остане непроменет 
и степенот на компресија речиси константен во горните 50% од капацитетот на 
компресорот. Овој метод за намалување на масениот проток без зголемување на 
степенот на компресија обезбедува посебна предност во моќноста при 
работењето со делумно оптоварување. Во моментов се произведуваат неколку 
методи за контрола на ефективната должина на роторот. Иако овие типови на 
контрола нудат подобра ефикасност во одреден дијапазон на оптоварување во 
споредба со модулираната или контролата со оптоварување/растоварување, 
дизајнот и производството на контрола до должината на роторот има одредени 
проблеми во фунционирањето и ефикасноста.

Вртливиот вентил (turn valve) и спиралниот вентил (spiral valve) се во суштина исти 
дизајни. Компаниите што ги произведуваат користат различни методи за контрола, 
но механиката за контролирање на ефективната должина на областа за 
компресија е иста и со двата вентили. И двата дизајни вклучуваат повеќе отвори 
на влезниот нископритисен дел на куќиштето, во близина на местото каде што се 
среќаваат двата отвори за роторите. Овие отвори се длабоки колку што е 
дебелината на куќиштето. Под овие отвори се наоѓа вентил со цилиндричен облик 
со спирален жлеб што ги затвора или ги отвора овие отвори кон комората која е 
поврзана со влезниот воздух. Дури и најмалото отворање на овие вентили ја 
спречува компресијата од почеток до местото по отворите. Ова ефикасно го 
намалува заробениот волумен на воздух којшто треба да се компримира и со тоа 
се намалува потребната моќност.

Затворањето на отворите остава џеб од воздух во куќиштето. Како што горниот 
раб на роторот поминува над овој џеб, дел од воздухот што се компримира ќе 
премине преку врвот на роторот и поминува од подрачје со повисок притисок во 
подрачје со понизок притисок. Ова ја намалува ефикасноста при оптоварување 
над 50% на компресијата што се случува во делот од куќиштето кое ги содржи 
овие џебови. Типично, оваа загуба на ефикасност е околу четири проценти и, 
според еден од коинвенторите, потврдена е и со резултати од тестирања. 
Компресор со вртлив или спирален вентил или ќе користи повеќе енергија за да ја 
произведе истата количина на воздух споредено со идентичниот компресор без 
отвори, или, пак, ќе произведува помалку воздух при истата моќност.  
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Слика 4 ‒ 3.18 Крива на моќноста за ротациони навојни компресори со 
променлив волумен

Контрола со променлива брзина:

Погон со променлива брзина е вообичаен за многу ротациони навојни компресори. 
Променливата брзина обично се постигнува со користење електромотор со 
променлива фреквенција или чекорни електромотори со променлива релуктанса 
(switched reluctance drive). Компресорите со променлива брзина се во можност да 
одговoрат на побарувачката на воздухот со менување на брзината на воздухот на 
потисот. При мали варијации на притисокот на потисот и без варијации во 
всисниот притисок, кога е правилно дизајниран, овој тип на контрола е многу 
ефикасен. 
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Слика 4 ‒ 3.19 Крива на моќноста за ротациони навојни компресори со 
променлива брзина

Моторите со променлива брзина работат на тој начин што се врши конверзија на 
наизменичната струја (АС) во еднонасочна струја (DC), а потоа со помош на 
импулсна DC струја, се симулира AC струја на различни фреквенции. Постојат 
некои неизбежни загуби во овој процес, па затоа треба да се внимава кога се 
избира компресорот со променлива брзина. Овој тип на контрола најдобро 
функционира при употреба на еден компресор со широк опсег на оптоварувања 
којшто работи кратко време при полно оптоварување. Кога се користат повеќе 
компресори, контрола со променлива брзина треба да постои само на трим-
компресорот. Контролата мора да биде димензионирана на тој начин што 
нејзиниот опсег на ефективна контрола ќе го надополни полниот капацитет на 
компресорите за основно оптоварување во системот. Овој тип на контрола има 
најдобра ефикасност при делумно оптоварување спрема кој било друг контролен 
тип. Меѓутоа, при континуирано работење со целосна оптовареност, електричните 
загуби низ уредот го прават помалку привлечен метод за контрола.
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Употребата на регулатор со променлива фреквенција на стандарден ротирачки 
навоен компресор може да не ги даде очекуваните резултати во заштедата на 
енергија. Ротирачки навојни компресори работат ефикасно во одреден опсег на 
брзини. Премногу брзото ИЛИ премногу бавното движење на воздухот ќе ја 
намали ефикасноста на компресорот. Ако постоечкиот компресор работи близу до 
линијата на кривата на ефикасност, забавувањето на компресорот може всушност 
да бара повеќе енергија, а не помалку.

Контрола на капацитетот на двостепени ротациони навојни 
компресори

Кога двостепените компресори работат со капацитет помал од полниот, не е 
постигнат идеалниот степен на компресија и тоа ќе резултира со намалена 
ефикасност.

На пазарот постојат два основни електро-пневматски начини за контрола на 
двостепените навојни компресори со масло. Првиот е едноставна модулација на 
всисот. Всисниот вентил на првата фаза реагира при зголемување на притисокот 
на системот со ограничување на влезниот проток. Вториот е со променлив 
волумен (со спирален вентил). Овој метод исто така го контролира само протокот 
во првата фаза. Ниту еден метод не врши контрола на капацитетот во втората 
фаза. 

Исто така, се употребува и контрола на капацитетот со мотор со променлив број 
на вртежи. Друг метод на контрола е комбинација од електро-пневматски систем 
со променлив волумен заедно со променлива брзина на погонот.

Електро-пневматска контрола

При целосна оптовареност, и двата вида компресори работат со широко отворени 
всисни  вентили и имаат сличен притисок на амбиенталниот воздух којшто влегува 
во куќиштето на роторот. Како што се зголемува притисокот на системот, 
модуларната контрола ќе почне да го затвора всисниот вентил, и тоа ќе резултира 
со намален притисок на влезниот дел на роторот. Доколку системот има потреба 
од 75% од капацитетот на компресорот, влезниот вентил ќе го ограничи протокот 
до точката каде што апсолутниот притисок на влезот на роторот е 75% од 
амбиенталниот. На морско ниво, тоа би значело дека притисокот на влезот на 
роторите би бил 0,75 bar наместо 1 bar. Првата фаза потоа ќе го компримира овој 
воздух за 2,92 пати и ќе го исфрли воздухот на 2,19 bar. Под претпоставка дека 
притисокот на системот малку се зголемил за да се добие сигнал за компресорот 
да модулира, втората фаза сега ќе компримира од 2,19 bar-и на 8,65 bar. Ова би 
резултирало со степен на компресија во втора фаза од 3,95. Вкупниот сооднос на 
компресија е збирот од двете фази, 2,92 + 3,95, или вкупно 6,87. Ова зголемување 
на вкупниот степен на компресија го неутрализира намалувањето на масениот 
проток и ги прави перформансите со делумно оптоварување да ја следат 
стандардна крива на моќност.
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Во последно време постојат повеќе дискусии и контроверзи околу влијанието на 
промените на степенот на компресија на целокупните перформанси на 
компресорот.

Користењето на променлив волумен во првата фаза незначително ја подобрува 
работата при делумно оптоварување. Гасните закони налагаат дека втората фаза, 
која има константен волумен, ќе работи со понизок меѓупритисок, како во 
примерот со модуларна контрола при делумно оптоварување. Истиот број на 
молекули го зафаќаат истиот волумен, а од ова следува дека и притисокот ќе 
биде истиот. Ова значи дека степенот на компресија од втората фаза ќе биде ист 
како и втората фаза на модулираниот компресор. Степенот на компресија во 
првата фаза ќе се намали, бидејќи меѓупритисок е намален. Всисниот вентил е 
отворен за амбиентниот притисок и воздухот мора да се компримира до притисок 
од 2,19 bar. Во пракса, точното совпаѓање на степенот на компресија на првата 
фаза до меѓустепениот притисок при различни нивоа на оптоварување не е 
случај. Kомпресорските навојници се дизајнирани за оптимални перформансите 
при полно оптоварување и веројатно се случува преголема компресија при 
делумно оптеретување.

Производителите во САД кои партиципираат во CAGI (Институтот за компримиран 
воздух и гас – the Compressed Air and Gas Institute) во моментов дискутираат за 
ова прашање. Се чини дека ќе има согласност за да се усвои тест-метод за 
мерење и прикажување на перформансите за двостепени електро-пневматски 
контролирани компресори со мерење на специфичната моќност. Ако бидат 
усвоени, податоците најверојатно ќе бидат презентирани во формат сличен на 
методот што го користат членовите на CAGI за перформансите на VSD (со 
променлива брзина) компресорите. Дотогаш дискусијата за перформансите при 
контрола на оптоварувањето со променлив волумен веројатно ќе продолжи.

П Р И М Е Н А  Н А  VSD  К О М П Р Е С О Р И Т Е  И  „ К О Н Т Р О Л Е Н  Ј А З “

При примена на компресор со варијабилна брзина (VSD), којшто ќе работи во ист систем 
со други компресори со фиксна брзина, треба да се внимава при изборот на соодветната 
големина на VSD компресорот. Компресорите со варијабилна брзина реагираат на мала 
промена на притисокот и забрзуваат или успоруваат за да одржуваат релативно тесен 
дијапазон на притисок ± 0.10 до 0.15 bar.

Како пример, да разгледаме компресор со променлива брзина којшто при 
максималната брзина има капацитет од 10,0 m3/минута и при минималната брзина 
на потисот испорачува 2,5 m3/min. Тоа значи дека контролниот опсег на овој 
компресор изнесува 7,5 m3/минута. Оваа VSD единица ќе одржува притисок од ± 
0,10 до 0,15 bar со забрзување и успорување во рамките на овој контролен опсег 
од 7,5 m3/минута.

Кога побарувачката на системот ќе падне под 2,5 m3/минута, компресорот ќе запре 
за да се одржува притисокот на системот. Во примерот, овој систем има низок 
контролен јаз помеѓу 0 и 2,5 m3/минута, што ќе предизвика уредот да се исклучува 
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и да се вклучува. Кога компресорот запира и стартува, промената на притисокот 
може да биде во широк опсег од 0,3 до 0,6 bar, во зависност од резервоарот на 
системот.

Од друга страна, ако побарувачката надмине 10,0 m3/минута, компресорот со 
променлива брзина ќе работи со полна брзина и притисокот ќе падне кога 
побарувачката ќе го надмине капацитетот на компресорот. Брзината на падот на 
притисокот може да се надомести или и сосема да се елиминира со поголеми 
резервоари за воздух, во зависност од тоа колку долго потребите го надминуваат 
капацитетот на компресорот. Доколку потребите надминуваат 10 m3/минута 
подолго време, дополнителен капацитет мора да биде вклучен.

Доколку побарувачката се зголеми на 10,1 m3/минута, а следниот компресор со 
фиксна брзина е со капацитет од 10,0 m3/минута, тој ќе се вклучи и ќе донесе 
дополнителни 10,0 m3/минута за потребните 0,1 m3/минута. Компресорот со 10,0 
m3/минута ќе предизвика забавување на компресорот VSD. Бидејќи компресорот 
VSD, кога работи со минимална брзина, сѐ уште произведува 2,5 m3/минута за 
побарувачка од 0,1 m3/минута, притисокот на системот ќе се зголеми, ќе се 
намали или ќе се задржи на 10.0 m3/минута. Ова е контролниот јаз при полн 
проток.

За да се избегне оваа ситуација, контролниот опсег на компресорот VSD треба да 
го надмине целосниот проток на следниот компресор за основно оптоварување.

Во врска со капацитетот на следниот компресор со фиксна брзина за основно 
оптоварување, капацитетот треба да му биде помал од контролниот опсег на 
компресорот VSD. Во овој пример, компресорот VSD со 10 m3/минута има 
контролен опсег од 7.5 m3/min. Тоа е разликата помеѓу максималниот проток од 10 
m3/min и минималниот проток од 2,5 m3/минута (10 - 2.5 = 7.5).

Бидејќи компресорот VSD има контролен опсег од 7,5 m3/минута, наместо да 
користи компресор со ист (10 m3/минута) полн капацитет како што има тој, 
компресор со фиксна брзина од 7,0 m3/минута би бил добар избор за систем со 
трим-компресор со променлива брзина од 10.0 m3/минута.

Кога побарувачката ќе го надмине капацитетот на компресорот VSD, компресорот 
со фиксна брзина ќе стартува и ќе работи со полн капацитет. Доколку 
побарувачката изнесувала 10,1 m3/минута, компресорот со фиксната брзина би 
придонел со 7,0 m3/минута, а компресорот VSD би забавил за да придонесе со 3,1 
m3/минута. Бидејќи побарувачката го надминува полниот капацитет на 
компресорот со фиксна брзина и е поголема од капацитетот на компресорот VSD 
со минимална брзина, компресорот VSD може да одржува стабилен притисок и 
компресорите не се оптоваруваат или растоваруваат. Ако побарувачката е 
поголема од 17 m3/минута, може да се користи друг компресор со фиксна брзина 
од 7 m3/минута. Ова ќе обезбеди беспрекорен премин од 2,5 m3/минута до 24 
m3/минута.
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Бидејќи сите примери се теоретски, се препорачува да се направи профил на 
протокот за да се одредат реалните барања врз основа на реално време и реални 
услови на употреба. Ова ќе му овозможи на корисникот попрецизно разбирање на 
системот и шанса да открие многу нови можности за заштеда на енергија, а во 
суштина ќе ги подобри и севкупните перформанси на системот.

Динамички компресори

Динамичките компресори се поделени во две групи, центрифугални (или турбо) и 
аксијални. Двата вида го компримираат воздухот со забрзување на влезниот 
воздушен проток и потоа ја претвораат брзината на воздухот во притисок. 
Центрифугалните компресори се најчестиот динамички компресор за општа 
индустриска примена.

Ц Е Н Т Р И Ф У Г А Л Н И  К О М П Р Е С О Р И

Центрифугалните компресори имаат еден или повеќе сетови на кола со лопатки 
кои го забрзуваат влезниот воздушен проток. Лопатките генерираат приближно 
50% од притисокот. Останатиот притисок се генерира кога дифузерот и спиралата 
ја забавуваат брзината на струењето на воздухот. Ова е истиот принцип врз 
којшто работат турбополначите кај моторите со внатрешно согорување. Моторите 
ги користат издувните гасови за да ја завртат турбината, додека, пак, 
центрифугалните компресори вообичаено користат електричен мотор и преносник 
како извор на енергија за работното коло. Лопатките кај овие компресори се вртат 
со многу големи брзини, до 50.000 вртежи во минута. Користењето на брзината за 
добивање притисок има потреба од неколку степени на компресија за да се 
постигнат нормалните притисоци што се користат во фабриките. 
Центрифугалните компресори се најчесто со два или три степени. Масло не се 
инјектира за време на компресијата, така што меѓуладењето помеѓу степените е 
возможно.

Центрифугалните компресори се достапни во капацитети што се движат од околу 
75 kW со 12 m3/min (100 hp & 420 cfm) до 1800 kW со 300 m3/min (2500 hp & 11000 
cfm), па и поголеми. Кај капацитет поголем од околу 45 to 50 m3/min, овој тип на 
компресори има мала предност во ефикасноста во споредба со големите 
ротирачки навојни компресори. Оперативните енергетски трошоци за 
центрифугалните компресори се движат околу 5,7 до 7,1 kW/m3/min. Оваа 
предност, сепак, е валидна само ако компресорот работи како компресор за 
основно оптоварување. Динамичните компресори мора да имаат проток на воздух 
блиску до нивната идеална конструктивна точка за да функционираат правилно. 
Тие не работат ефикасно при примени со флуктуирачки потреби од воздух.
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Слика 4 ‒ 3.20 Пример за крива на перформансите на центрифугалниот 
компресор

Аксијални компресори

Аксијалните компресори работат врз принцип сличен на млазните мотори. 
Компресорот се состои од ротор со повеќе редови на наизменично поредени 
ротирачки и стационарни аксијални лопатки во куќиште кое содржи повеќе редови 
на стационарни лопатки. Воздухот се компримира аксијално, нанапред по оската 
на роторот. Аксијалните компресори генерално се користат кога е потребен многу 
голем волумен на воздух, како што е кај петрохемиските постројки. Капацитетите 
на аксијалните компресори можат да достигнат и до 30.000 m3/min.

Перформанси на центрифугалните компресори

Центрифугални компресори се најчестиот динамичен компресор што се користи 
во индустриските системи за компримиран воздух. Тие се набавуваат како 
комплетни фабрички постројки, кои се релативно лесни за инсталирање. Кај 
големите центрифугални компресори, ефикасноста и трошоците стануваат 
поатрактивни, особено кај поголемите капацитети; обично од 400 kW и 50 
m3/минута (500 Hp и 2.000 cfm) и поголемите. Достапни се капацитети од 400 до 
560 m3/минута (15.000 cfm до 20.000 cfm), па дури и поголеми. Сепак, најчесто кај 
најголемите капацитети на компресорот, машините нема да бидат комплетен 
фабрички производ (сет).
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Центрифугалните компресори можат да генерираат воздух со ниска специфична 
моќност. Тие функционираат многу ефикасно сѐ додека работат со оптималниот 
капацитет. Под овој капацитет, многу центрифугални компресори го издувуваат 
вишокот од воздух во атмосферата, што е многу неефикасен начин за контрола на 
компресорот.

Во последните години понудениот капацитет на центрифугалните компресори 
станува сѐ помал. Центрифугалните компресори сега може да се најдат и како 
помали уреди, како на пример 75 kW/100 Hp (450 cfm). Опсегот на капацитетот на 
големите ротирачки навојни и малите центрифугални компресори почнува да се 
преклопува. Ова е поради тоа што ротирачките навојни стануваат сѐ поголеми, а 
центрифугалните воздушни компресори сѐ помали.

Сѐ почесто се инсталираат комбинирани системи како мешавина од волуменски и 
центрифугални динамички компресори. Мешањето на волуменските и 
динамичките компресори во системот претставува предизвик за одржување 
ефикасна и сигурна контрола. Поради природата на динамичка компресија, 
контролата на центрифугалните компресори одржува постојан притисок. За 
разлика од нив, компресорите со променлив волумен ги користат горниот и 
долниот лимит на притисокот за да го одредат и да го испорачаат бараниот 
капацитетот на компресорот. Несаканата интеракција на контролата на опсегот на 
притисокот кај волуменскиот, со контролата на постојан притисок кај 
центрифугалниот компресор, може да води кон намалување на севкупната 
ефикасност на системот.

Погон на центрифугалните компресори

Центрифугалните компресори користат широк спектар од погони. Најчест погон е 
електромоторот, којшто за помалите компресори обично користи 230 или 460 
волти напон. Посилните мотори се многу често среднонапонски единици кои 
работат на 2.300 или 4.160 волтно напојување. Почнувајќи од 400 kW (500 Hp), 
достапни се опционални синхрони мотори со 1,0 и/или корекција на факторот на 
моќност, што може да биде корисно во одржувањето или подобрувањето на 
вкупната ангажирана моќност на фабриката.

Другите користени погони (двигатели) се моторите со внатрешно согорување, на 
природен гас или дизел. Многу големи компресори можат да користат погон од 
гасна турбина. Парната турбина е исто така често користен погон. Алтернативни 
двигатели треба да се земат предвид од повеќе причини.

Во одредени ситуации, погонот со парна турбина може да биде многу атрактивен, 
ако е достапен вишок на пареа по ниска цена. Можно е во летните месеци да се 
појави вишок на пареа што се користи за греење во текот на зимските месеци. Ако 
сезонските стапки за електрична енергија се високи за време на летните пикови 
на побарувачка, може да биде економски оправдано компресорот да работи на 
пареа. Одлуката за ваква оперативна стратегија ќе бара темелна економска 
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студија, бидејќи капацитетот на компресорот со алтернативен погон ќе мора да 
биде достапен и во зимските месеци.

Алтернативните двигатели може да бидат атрактивни и тогаш кога прекинот на 
електричната енергија може да го прекине производството. Во некои области 
може да се купат „нарушени напојувања“. Нарушено напојување е кога 
електричната енергија што се користи во фабриката е под специфичен договор. 
Добавувачот на енергија има поставено услов во договорот дека може да побара 
од фабриката во одреден временски период (10 или 20 минути) да не користи 
енергија. Еден начин за тоа да може да се направи е со исклучување на 
електричниот погон на компресорот и со префрлување на погон којшто не е 
електрично управуван.

Повеќестепени центрифугални компресори

Центрифугалните компресори се динамички компресори. Тоа значи дека воздухот  
влегува во центарот на работното коло, се забрзува низ лопатките и излегува со 
голема брзина и со само малку повисок притисок во однос на оној кога влегол во 
работното коло. Воздухот со висока брзина потоа влегува во излезниот дифузор и 
спиралата, каде што брзината на воздухот се намалува, а енергијата на брзината 
се претвора во енергијата на притисок.

Слика 4 ‒ 3.21 Тристепен центрифугален компресор со меѓуладилници

По излегувањето од компресорот, воздухот поминува низ цевки, меѓуладилникот,  
меѓуфазниот сепаратор и влегува во колото од следната фаза, каде што процесот 
се повторува. За фабричките притисоци од 7 до 9 bar (100 до 130 psig), 
центрифугалните компресори обично имаат три степени на компресија. За 
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тростепена компресија, степенот на компресија на секоја фаза е кубен корен од 
вкупниот притисок на компресорот. Некои производители на компресори нудат 
поевтини и помалку ефикасни двостепени дизајни, каде што секој степен на 
компресија е квадратен корен од вкупниот притисок.

Исто како што реципрочните компресори со променлив волумен имаат одреден 
пречник и од на клипот којшто го одредуваат волуменот и перформансите, 
центрифугалните имаат одредена геометрија која ги одредува перформансите на 
дадениот компресор. Аеродинамичниот дизајн и динамичката компресија 
резултираат со соодносот на напорот и протокот прикажан на дијаграмот подолу.

Слика 4 ‒ 3.22 Крива на капацитетот во зависност од моќноста за 
центрифугален компресор

Аеродинамичниот дизајн на конкретниот производител ќе создаде крива на 
перформанси на напорот (kg·m/s2)/протокот на воздушниот компресор. Некои 
дизајни резултираат со поостри кривини, некои со поблаги кривини. Степенот на 
зголемувањето на притисокот којшто е дозволен пред да се достигне точката на 
погонско испаѓање ќе се разликува врз основа на аеродинамичен дизајн. Ако 
компресорот работи без никаква контрола на влезот, тој ќе работи по должината 
на точките на кривата. Ако потребата за воздух на системот се намали, 
притисокот ќе порасне, а протокот и моќноста ќе се намалат.
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За динамичните компресори соодносот на моќноста и притисокот е спротивен на 
оној на компресорите со променлив волумен. За компресорите со променлив 
волумен, моќноста се зголемува за 6% по bar (1% за секои 2 psig) зголемен 
притисокот на издувот. Спротивно, за центрифугални компресори, моќноста ќе се 
намалува како што ќе се зголемува притисокот. Испораката на воздух (протокот) 
исто така се намалува со зголемувањето на притисокот.

Слика 4 ‒ 3.23 Крива на перформасите на центрифугален компресор со локус на 
максималната ефикасност

Постои уште една карактеристична линија за перформансите (прикажана погоре) 
на центрифугалниот компресор. Тоа е „Локус со максимална ефикасност“. Ако 
дизајнерот на центрифугалниот компресор направил ефикасен аеродинамичен 
избор, точката на работа на компресорот се наоѓа во близина на точката каде што 
локусот на максимална ефикасност се вкрстува со кривата на перформансите.

Интересно е да се напомене дека кога напорот (притисокот) се намалува, 
испорачаниот проток на воздух од компресорот се зголемува. Моќноста исто така 
се зголемува. Како што се движите подалеку од локусот на максимална 
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ефикасност кон регионот на самозадушувањето на компресорот, специфичната 
моќност (kW/m3/min) се зголемува поради намалената ефикасност.

Поместувањето по должината на кривата на перформансите ќе доведе до 
зголемување на притисокот (напорот), а ќе го намали испорачаниот воздушен 
проток и моќноста. Неопходно е да се спречи зголемувањето на притисокот на 
издувот до точка во којашто се појавува. Погонско испаѓање се случува кога се 
намалува протокот на компресорот и аеродинамичните перформанси 
достигнуваат точка каде што притисокот на потисот на компресорот е помал од 
притисокот на системот. Точката во која се случува спротивен проток на воздух 
(воздухот тече од потисот, назад кон всисот) се нарекува точка на погонското 
испаѓање. Погонското испаѓање предизвикува вибрации и механичко напрегање 
на компресорот. Ако компресорот често работи со погонското испаѓање, можно е 
да се случи негово значително механичко оштетување.

Како заштита за да се спречи погонското испаѓање, повеќето производители на 
центрифугални компресори вградуваат вентил за растоварување кај потисот на 
компресорот. Кога условите на работа на компресорот ќе се наближат до точката 
на погонското испаѓање, контролата го отвора вентилот и вишокот на проток на 
воздух се ослободува во атмосферата. Со одржување на испорачаниот воздушен 
проток на компресорот на или над минималниот безбедносен проток, се спречува 
да се појави погонското испаѓање. Многу е неефикасно кога центрифугални 
компресори работат со отворен вентил за растоварување, бидејќи енергијата што 
се користи за компресија на воздухот се исфрла во атмосферата.
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Слика 4 ‒ 3.24 Крива на перформасите на центрифугалниот компресор со 
работната точка, регулирање и исфрлање на воздух

Обично е пожелно да се регулира влезниот проток во компресорот со што ќе се 
намали испораката на воздух под висок притисок, со намера за да се избегне 
точката во којашто ќе се појави погонското испаѓање. Овој опсег на контрола 
понекогаш се нарекува „придушување“ или „редуцирање“ („Throttling“ или 
„Turndown“). Влезот на компресорот е опремен со модуларен контролен вентил 
(придушен вентил) или влезни крилца (жалузини) (IGV - inlet guide vanes). Со 
зголемување на притисокот, влезот на воздух се придушува и се создава делумен 
вакуум. Со тоа се намалуваат и испораката на воздух на компресорскиот потис и 
потрошувачката на енергија.

Овој контролен метод овозможува поширок опсег на придушување и помал 
безбедносен проток во споредба со тоа кога притисокот во системот би се движел 
по должината на аеродинамичка крива на перформанси, сѐ додека не дојде до 
точката на погонско испаѓање. Влезните крилца овозможуваат поголем степен на 
придушување (25% или 30% од полниот капацитет) и подобрено искористување 
на моќноста при делумно оптоварување во споредба со придушен вентил на 
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всисот. Поради почетната цена на IGV, тие обично се достапни како опција која се 
доплаќа за компресорите од 500 Hp и за поголеми.

Дури и со контролата на всисот, сè уште ќе има потреба да се испушта вишокот 
воздух за да се спречи погонското испаѓање, во случај побарувачката за воздух да 
е помала од максималниот опсег на регулација на компресорот.

Слика 4 ‒ 3.25 Споредба на перформасите на систем од повеќе центрифугални 
во систем од повеќе ротациони навојни (со променлив волумен) компресори 

Кога повеќе центрифугални компресори се поврзани во еден систем, степенот на 
придушување може да се подобри со истовремено придушување на повеќе 
компресори. На горната табела се прикажани перформансите на капацитетот од 0 
до 962 m3/min со вкупно 4 центрифугални компресори со поединечен капацитет од 
226 m3/min. Како се вклучуваат повеќе компресори, контролниот опсег што се 
активира со испуштање воздух е сѐ помал. Ова сугерира употреба на повеќе 
помали центрифугални компресори. Но, предноста на центрифугалните 
компресори е нивната економичност како големи машини.

Најдобро е да го користиме центрифугалниот компресор како компресор за 
основно оптоварување, којшто секогаш работи во рамките на неговиот контролен 
опсег. Секогаш кога центрифугалниот компресор ќе испушти дел од својот 
капацитет, ефикасноста се намалува. Друг метод за минимизирање на 



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ

© UNIDO 2018, Сите права се задржани 4 – 72

испуштањето воздух е можен со софистицирана микропроцесорска контрола која 
го следи работењето на компресорот и управува со машината поблиску до 
точката на погонско испаѓање. Многу фактори влијаат врз точката на погонско 
испаѓање на компресорот. Точката на погонско испаѓање на воздушниот 
компресор се менува со: влезниот притисок, температурата на влезот, 
температурата на водата за ладење, состојбата во која е машината, ладилниците 
итн. Со следење на многу фактори кои влијаат врз работата на машината и 
точката на погонско испаѓање, контролата може да користи поширок опсег на 
контрола без да предизвика компресорот да испадне од погон. Дури и при ваква 
подобрена контрола, центрифугалниот компресор сепак ќе испушта воздух во 
значителен дел од својот опсег на капацитетот.

Во графиконот прикажан погоре е прикажан односот моќност спрема проток за 
комбиниран систем составен од компресори со променлив волумен, кои имаат 
контрола со оптоварување/растоварување и кои работат како трим-машини, 
заедно со повеќе центрифугални компресори, кои, пак, работат како компресори 
за основно оптоварување.

Со соодветен избор на компресори и контрола, системот може да работи без 
испуштање компримиран воздух. За поврзување на компресорите со променлив 
волумен со динамичките компресори, мора да постои соодветна контрола. 
Центрифугалните компресори се дизајнирани со константна контрола на 
притисокот, додека компресорите со променлив волумен работат во опсег на 
контролен притисок од 0,4 до 0,7 bar, 1 bar или повеќе. Размислете за систем со 
два компресори, центрифугален и ротирачки навоен компресор.

Слика 4 ‒ 3.26 Блок-дијаграм на комбиниран систем од центрифугален и 
ротирачки навоен компресор
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Слика 4 ‒ 3.27 Криви на перформансите за комбиниран систем од 
центрифугален и ротирачки навоен компресор

Дизајнот на системот погоре ги користи погодностите при основното 
оптоварување на центрифугалниот компресор и можностите за регулирање на 
ротирачкиот навоен компресор. Нагодениот притисок на центрифугалниот 
компресор е 8,0 bar, со контролен опсег на притисокот на ротирачкиот навоен 
компресор од 7,0 до 7,8 bar. Ако најнискиот оптимален притисок за системот е 5,8 
bar, постои значајна компонента на вештачката побарувачка.

Намалувањето на притисокот на нагодувањето на центрифугалниот компресор 
може да предизвика исклучително неефикасно работење. Да претпоставиме дека 
нагодувањето е намалено на 7,2 bar. Како што ротирачкиот навоен компресор ќе 
се оптовари, притисокот ќе се зголеми. Кога притисокот ќе го достигне нагодениот 
притисок од 7,2 bar, центрифугалниот компресор ќе почне да го намалува 
излезниот проток. Притисокот на системот не може да достигне 7,8 bar, точката на 
растоварување на ротациониот навоен компресор. Всушност, ако побарувачката 
за воздух во системот продолжува да се намалува, центрифугалниот компресор 
на крајот ќе почне да испушта воздух. Во суштина, ротациониот навоен компресор 
е тој којшто ќе го предизвикува испуштањето воздух на центрифугалниот 
компресор.

Вештачката побарувачка може да се намали со намалување на притисокот на 
ротациониот навоен компресор. Постојат две прашања поврзани со ова. Со 
намалувањето на притисок во системот, центрифугалниот компресор ќе работи 
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пониско на својата крива, подалеку од точката на максимална ефикасност, кон 
регионот на самозадушување. Второ, како што системскиот притисок се намалува 
кон целниот притисок, сѐ помало е количеството на складиран диференцијален 
притисок. Ако резервоарот нема доволен капацитет да ги задоволи поголемите 
барања за воздух кои може да се случат, притисокот може да падне и под 
целниот.

Една од можностите е да се постави контролор на проток на некоја средна точка 
помеѓу снабдувачката и потрошната страна на системот. Тоа ќе обезбеди да се 
одржи целниот притисок од 5.8 bar.

Слика 4 ‒ 3.28 Блок-дијаграм на комбиниран систем од центрифугален и 
ротирачки навоен компресор со контрола на проток

Во конфигурацијата погоре, целниот притисок треба да се постави на 5,8 bar за да 
се елиминира вештачката побарувачка. Повисокиот притисок во линијата пред 
вентилот обезбедува воздушно складирање кое може да се употреби. Сепак, 
испуштањето на воздух на центрифугалниот компресор сѐ уште е под влијание на 
протокот на ротациониот навоен компресор поради неговата контрола. Исто така, 
сѐ уште постои можност да се погрешат контролните притисоци и регулацијата на 
притисокот, при што ротирачкиот навоен компресор ќе го потхранува испуштањето 
на центрифугалниот компресор.

За да се спречи интеракцијата на издувот помеѓу центрифугалниот и ротациониот 
навоен компресор, потребно е да се одделат цевките од испустот. Со 
поставување на потисот на центрифугалниот компресор по контролата на 
протокот, потисот на центрифугалниот компресор ќе се изолира од контролниот 
притисок на ротациониот навоен компресор.
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Слика 4 ‒ 3.29 Блок-дијаграм на комбиниран систем од центрифугален и 
ротирачки навоен компресор со контрола на протокот за ротирачкиот навоен 

компресор

Приклучувањето прикажано на блок-дијаграмот погоре овозможува изолација на 
потисот на центрифугалниот компресор од контролата на ротирачкиот навоен 
компресор. Меѓутоа, со целен притисок од 5,8 bar во системот, центрифугалниот 
компресор ќе функционира сосема во регионот на самодушување. Постојат две 
можности за да се справиме со овој проблем. Ако на компресорот му е потребен 
генерален ремонт, можеби постои можност да се редизајнира аеродинамиката на 
компресорот на помал потисен притисок. Проверете кај производителот дали е 
возможен редизајн. Ограничувањата на куќиштето на компресорот и на 
меѓуфазните цевки/ладилници може да го спречат ваквото преминување на 
понизок притисок.

Втората можност е да се примени контрола со регулационен вентил (back pressure 
control valve) на потисот на центрифугалниот компресор. Ова овозможува 
задржување на нагодената точка на притисокот и му овозможува на 
центрифугалниот компресор да работи во дизајнираниот опсег додека воздухот се 
потискува низ меѓуконтролата на потисниот проток. Изолацијата на издувот на 
центрифугалниот компресор од контролниот притисок на ротациониот навоен 
компресор е постигната без центрифугалниот да работи во регионот на 
самозадушување.
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 Слика 4 ‒ 3.30 Блок-дијаграм на комбиниран систем од центрифугален и 
ротирачки навоен компресор со меѓуконтрола на протокот за ротирачкиот 
навоен компресор и регулационен вентил (back pressure control valve) за 

центрифугалниот компресор

Кога конфигурирате комбиниран компресорски систем како што е прикажан 
погоре, постојат неколку фактори за перформансите што треба да се земат 
предвид. Трим-резервоарот за воздух мора да е во согласност со дозволеното 
време за стартување на компресорите. Во случај на стартување на 
центрифугални компресори, може да биде потребна една минута или и повеќе. 
Дали складираниот воздух е доволен при неочекувано исклучување на 
компресорот и при стартувањето на резервниот компресор?

Регулациониот вентил за контрола на протокот (back pressure control valve) мора 
да има коефициент Cv во согласност со капацитетот на центрифугалниот 
компресор и одреден пад на притисок (ΔP) додека работи во ефективен дел од 
неговиот контролен опсег. Брзината на одзив на вентилот мора да се контролира 
соодветно на волуменот на резервоарот којшто се наоѓа пред него во линијата. 
Регулациониот вентил за контрола на протокот (back pressure control valve) може 
да предизвика брза промена на притисокот во линијата, што може да влијае врз 
контролите на центрифугалниот компресор.

За системи кои имаат повеќе компресори на повеќе локации, може да биде 
практично невозможно да се приспособи целниот притисок на компресорот на 
начин што ќе го спречи испуштањето на воздух. Соодносот на притисокот помеѓу 
местата на кои компресорите се наоѓаат во системот постојано се менува со 
промената на протокот на воздух. За да не делуваат нормалните варијации на 
притисокот што се случува, би требало операторите да ги приспособуваат 
целните точки за контрола на притисокот и по неколкупати секој ден. Контролните 
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вентили што соодветно се поставени на различни компресори ќе обезбедат 
практичен начин за контрола на повеќе компресори низ различни локации во 
системот.

 Слика 4 ‒ 3.31 Профил на перформансите на комбиниран систем од 
центрифугален и ротирачки навоен компресор со контрола на притисокот и 

протокот која ги елиминира вештачките потреби.

Меѓуконтролата на протокот во системот обезбедува контролиран диференци-
јален притисок во резервоарот и ја елиминира вештачката побарувачка преку 
контролата на целниот притисок на системот. Регулациониот вентил за контрола 
на протокот овозможува центрифугалните компресори да работат на нивната 
конструкциска точка. Контролата на притисокот исто така го спречува 
испуштањето воздух од центрифугалниот компресор. Ако притисокот почне да се 
зголемува, ова веднаш ќе предизвика реакција од меѓуконтролата на проток. Таа 
ќе почне да се затвора, намалувајќи го протокот којшто доаѓа од трим-
компресорот. Трим-компресорите се дизајнирани да работат ефикасно при 
делумно оптоварување и може да го намалат нивниот проток со потребна помала 
моќност.

Комбинираните системи кои работат како комбинација на компресори со 
променлив волумен и центрифугални често имаат значителен воздух којшто 
неискористен се испушта и вештачка побарувачка што може да се отстрани со 
соодветно дизајнирана контрола.
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Користење и одржување

При користењето и одржувањето на центрифугалните компресори, од посебна 
важност се рутинските проверки. Центрифугалните компресори се способни за 
долги периоди на работа без поголеми поправки или ремонти. Сепак, можни се 
помали проблеми со некои компоненти, и тоа бара рутински оперативни проверки. 
На пример, и најмал проблем, како одводнувањето на меѓуладилникот 
(интеркулерот), може да резултира со евентуален голем трошок за поправка на 
компресорот.

Потребни се рутински секојдневни проверки според упатството на производителот 
и тие го вклучуваат следното, па и повеќе од тоа:

 Пад на притисокот во влезниот филтер за воздух;
 Температура и притисок на влезниот воздух;
 Меѓустепена температура и притисок; 
 Влезна и излезна температура и притисок на секој ладилник на 

компресорот;
 Притисок и температура на маслото за подмачкување;
 Проверка и верификување на правилната работа на сите одвојувачи на 

кондензат;
 Проверка на нивото на вибрации.

Кога се прават дневни проверки, тие треба да бидат документирани. Оваа 
документација мора да се ревидира за да се проценат трендовите на промените 
во температурата, притисокот и/или вибрациите, кои можат да бидат 
предупредување за посериозни проблеми. Во многу фабрики овие проверки се 
прават еднаш на смена (3 пати/ден за 24-часовно работење).

Нешто поретко, потребно е да се направат месечни оперативни проверки. 
Особено внимание треба да им се посвети на критичните контроли на погонското 
испаѓање и работата за контролата на капацитетот на компресорот. Проверете ги 
контролните цевки за воздух, цевките за подмачкување и цевките за вода на 
протекување или оштетување. Исчистете ги и/или заменете ги одвојувачите на 
кондензат кога е потребно тоа. Проверете го нивото на масло за подмачкување, 
проверете го испустот за вентилација на резервоарот за подмачкување и 
сервисирајте го по потреба. Проверете ги компонентите на системот за ладење, 
вклучувајќи ги мерачите на притисок и температура, исчистете ги и/или заменете 
ги филтрите.

Во одредени интервали се препорачуваат проверки на разлабавените завртки, 
спојките на цевките, абењето и истрошеноста. Следете ги препораките на 
производителот. Соработувајте со производителот на компресорот и со вашиот 
снабдувач со масла за подмачкување за усвојување на редовна програма за 
тестирање на подмачкувањето. Следете ги инструкциите за замена на масло. За 
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центрифугалните компресори критична е соодветната состојба на маслото. 
Нискиот квалитет на маслото може, во многу краток временски период, да доведе 
до големи расипувања на некоја од компонентите и поправка што е многу скапа 
(десетици илјади долари).

Рутинското одржување е важен аспект на работата на овие машини. Дизајнот на 
другите компресори, за разлика од центрифугални компресори, се со помали 
барања за оптимални оперативни проверки и рутинско одржување. Ако фабриката 
има историја за нередовност на рутинските проверки/ одржување, што би 
спречило малите проблеми да станат големи проблеми, може да биде 
препорачливо да се разгледаат и други дизајни на компресори. Неефикасното 
одржување на центрифугалните компресори може да биде многу скапо.

Што треба да запомниме?

1. Постојат два типа на индустриски воздушни компресори, со променлив 
волумен и динамички.

2. Компресорите со реципрочно дејство имаат променлив волумен.

3. Ротационите навојни компресори имаат променлив волумен.

4. Ротационите навојни компресори се најчест тип на индустриски воздушни 
компресори.

5. Постојат повеќе различни начини на контрола на ротационите навојни 
компресори.

6. Центрифугалните воздушни компресори се најчестиот тип на динамички 
компресори што се користат во индустријата.

7. Аеродинамичкиот дизајн ја одредува кривата на перформанси: напорот 
спрема протокот за центрифугалните воздушни компресори.

8. Лошото одржување на центрифугалните воздушни компресори може да 
води кон големи дефекти на компонентите на компресорот. 

Главни енергетски точки

9. Различните типови на контрола на капацитетот имаат потреба од различна 
моќност при делумно оптоварување.

10.Користење на центрифугални компресори со контрола преку испуштање на 
воздух може да биде многу неефикасно.

11.Користење на центрифугалните компресори во регионот на 
самозадушување е неефикасно.
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12.Во систем од повеќе ротациони навојни компресори, најефикасно е сите 
компресори да работат со полно оптоварување, а само еден да биде трим-
компресор за делумно оптоварување.

13.Кога работат повеќе центрифугални воздушни компресори во системот, 
поефикасно е да има повеќе компресори што функционираат со делумно 
оптоварување во рамките на нивниот опсег на работа отколку да се 
испушта вишокот на воздух.

14.Кога имаме систем којшто е комбинација од компресор со променлив 
волумен и центрифугален, треба да се посвети особено внимание на 
начинот на контрола и на профилот на притисокот во системот.
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Глава

4
Глава 4 - Поим за 

третирање на воздухот
Кога воздухот е компримиран, сѐ што се наоѓа во него исто така се компримира. 
Секој компресор, независно од типот, се однесува така што прави концентрирање 
на полутантите од амбиенталниот воздух. Овие полутанти вклучуваат цврсти 
честички, јаглеводородни пареи (пареи од масло, бензин и дизел), хемиски пареи 
и водена пареа. Користењето компресор без подмачкување, или сув компресор, 
не е гаранција за чист компримиран воздух. Доколку полутантите во 
амбиенталниот воздух не се отстранат од компримираниот воздух, тие ќе се 
концентрираат во системот за дистрибуција на воздух и во опремата што го 
користи компримираниот воздух. 

Стандарди за квалитет на воздухот

Постојат различни упатства и стандарди што ни помагаат да се дефинираат 
барањата во однос на квалитетот на воздухот. Два од највообичаените стандарди 
се ANSI/ISA-7.0.01-1996 Quality Standard for Instrument Air (Стандард за квалитет 
на воздухот за инструментација), и Меѓународниот стандард ISO 8573-1 
Компримиран воздух – Дел:1 Contaminants and purity classes (Загадувачи и класи 
на чистота). Меѓународниот стандард ISO 8573-1 е многу корисен во избирањето 
на вистинскиот систем за производство и третирање на компримиран воздух. 
Стандардот ги заменува штурите и општи термини за квалитет како „без вода“, 
„без масло“ или „без прашина“ со едноставни нумерички вредности и ги сортира 
во дефинирани класи на квалитет. Стандардот ISO 8573-1 ги определува класите 
на квалитет на компримираниот воздух во однос на содржината честички, вода и 
масло, без разлика на изворот на компримираниот воздух. Стандардот не ги 
препорачува соодветните класи за различна потрошувачка на компримиран 
воздух, туку само прифатливата количина на различни загадувачи во рамките на 
одредено ниво на класата. 
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Класите на чистота на компримираниот воздух го дефинираат опсегот на 
големината на честичките и соодветните дозволени нивоа на контаминација, 
дадени во смисла на бројот на честички по кубен метар на воздух. 

Опсег на големина на 
честичките 
најмало  d   најголемо

Број на честички 1

во метар кубен воздухКласа

(m) (m) Максимален број на 
честички

0 Како што е определено за апликацијата (построго отколку 
класа 1)

1 0.5 1.0 1
2 1.0 5.0 10
3 1.0 5.0 500

4 1.0 5.0 1,000
5 1.0 5.0 20,000
6 -- 5.0  5 mg/m3

7 -- 40.0  10 mg/m3

Табела 4 ‒ 4.1 Класи на контаминација со честички

Класите за влажност и вода во течна состојба се исто така дефинирани. 
Вредностите на влага се дадени како притисок на точка на роса, додека во однос 
на водата во течна состојба, како концентрација на водата во течна состојба CW 
(g/m3). На пример, CW за заситен воздух на температура од 30оC грубо изнесува 
околу 30 грама на метар кубен.

Влага
Концентрација на водата во 
течна состојба
LSL2   CW    USL3Класа

Притисок на точка на роса (g/m3) (g/m3)

1 Целосната спецификација го вклучува и бројот на помалите големини на честички. Овде се вклучени само 
најголемите величини на честички.

2 LSL – Долна определена граница
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0 Како што е определено за соодветната апликација (построго 
отколку класа 1)

1  -70OC              -94OF - - - -
2  -40OC    -40OF - - - -

3  -20OC              -4OF - - - -
4  +3OC  +37OF - - - -
5  +7OC  +45OF - - - -
6  +10OC  +50OF - - - -
7 - - 0 0.5

8 - - 0.5 5.0
9 - - 5.0 10

Табела 4 ‒ 4.2 Класи за влага и вода во течна состојба

Класификацијата на контаминацијата со масло се определува како вкупна 
концентрација на масло вклучувајќи аеросол, течност и пареа (mg/m3).

Вкупна концентрација на масло (аеросол, течност и пареа)
  USLКласа

(mg/m3)

0 Како што е определено за соодветната апликација (построго 
отколку класа 1)

1  0.01

2  0.1

3  1.0

4  5.0

Табела 4 ‒ 4.3 Класи за маслото (Вкупна концентрација)

3 USL – Горна определена граница



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ

© UNIDO 2018, Сите права се задржани 4 – 84

Типични класи за квалитет на воздух4 Типични класи за квалитет на воздух

Апликација нечис
тотии вода масло Апликација нечис

тотии вода Масл
о

Мешање на воздух 3 5 3 Индустриски рачни 
алати 4 5-4 5-4

Воздушно ладење на 
лежишта 2 2 3

Мерење на притисок 
на воздухот 2 3 3 Машински алати 4 3 5

Воздушни мотори, 
тешки 4 4-1 5 Рударство 4 5 5

Воздушни мотори, 
минијатурни 3 3-1 3

Турбини за воздух 2 2 3
Текстилни и 
машини за 
пакување

4 3 3

Развивање на 
фотографски филм 1 1 1

Машини за тули и 
стакло 4 4 5 Воздух во 

постројки, општо 4 4 5

Пневматски 
цилиндри 3 3 5

Делови на машини за 
чистење 4 4 4

Прецизни 
регулатори на 
притисок

3 2 3

Градежништво 4 5 5 Инструменти за 
контрола на процес 2 2 3

Транспортирање на 
продукти во гранули 3 4 3

Транспортирање на 
прашести продукти 2 3 2 Машини за дупчење 

карпи 4 5-4 5

Флуиди, струјни кола 4 4 4 Пескарење - 5-2 5

Флуиди, сензори 2 2-1 2 Распрскувачи на 
боја за боење 3 3-2 3

Машини за леење 4 4 5
Машини за 
заварување 4 4 5

Ракување, храна, 
пијалаци 2 3 1

4 Извор: Compressed Air Challenge® Training Course; Advanced Management of Compressed Air Systems. Овие 
препораки се само типични и се понудени без експлицитна или имплицитна гаранција или доверливост. За 
некои примени, може да се земе во предвид и повеќе од една класа. Амбиенталните услови ќе влијаат на 
изборот, особено точката на роса. Производителита на опремата на конкретната употреба треба да бидат 
консултирани заради определување на конкретните потреби.
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Табела 4 ‒ 4.4 Препораки за типичните класи на квалитет на воздухот

Првата задача за системот за третирање на воздухот е отстранување на водата 
од компримираниот воздух. Со состојба на влез од 20оC, 70% релативна влажност 
и 1 bar апсолутен притисок, компресор со капацитет од 5 m3/min дневно би 
компримирал доволно водена пареа за создавање 30 литри течна вода. Со 
компримирањето на водената пареа се менува вредноста на точка на роса. 
Точките на роса во рамките на системот за компримиран воздух се означуваат 
преку притисокот на точка на роса. По правило, повисоките притисоци 
резултираат со повисок притисок на точка на роса. Во овој пример, покачувањето 
на притисокот од 7 bar на 12 bar ќе го зголеми притисокот на точка на роса од 51оC 
на 62оC. Во точката од системот за компримиран воздух каде што температурата 
се намалува до притисокот на точка на роса, компримираната водена пареа од 
воздухот ќе кондензира во вода во течна состојба. 

Во 30 литри дневно водена пареа кои влегуваат на всисот на компресорот, околу 
20 литри вода ќе кондензира во меѓуладилникот (врз основа на работен притисок 
од 7 bar и 30оC температура на излез). Бидејќи воздухот којшто излегува од 
меѓуладилникот ќе биде со релативна влажност од 100%, дел од преостанатите 
10 литри ќе кондензира при ладењето на воздухот во цевките за дистрибуција. 
Како што воздухот продолжува да се лади низ цевките за дистрибуција, така 
водата ќе продолжи да кондензира. 

Сушачот со ладилник со вредност на притисокот на точка на роса од 3оC и 25оC 
влезна температура, ќе кондензира околу 74% од преостанатите 10 литри. Сѐ 
додека притисокот во дистрибутивниот систем останува релативно константен, 
температурата на компримираниот воздух мора да падне под 3оC пред да се 
појави понатамошна кондензација. Преостанатата вода ќе остане во форма на 
пареа сѐ додека не се испушти во атмосферата, а за тоа време ефектот на 
ладење при падот на притисокот може да предизвика кондензација на пареата.

Типичните точки на кондензација се: сепараторот на масло кај ротациониот 
навоен компресор, меѓуладилникот, резервоарот, сушачот со ладилник и 
цевководите. Појавата на кондензација во две од овие компоненти е многу 
непожелна. Кондензацијата на вода во сепараторот на масло ќе резултира со тоа 
што наместо само маслото, и водата ќе заврши во лежиштата на компресорот. 
Течната вода во дистрибутивните линии за компримиран воздух ќе ја оштети 
целокупната опрема, ќе предизвика корозија во цевките за компримиран воздух и 
ќе ги зголеми трошоците за одржување. 
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Дифузија

Цврст медиум 
за сушење

Течен медиум
 за сушење

Растоплив
медиум за

сушење

Апсорпција

Без топлина
Загреван

медиум за
сушење

Регенерација
со топол воздух

Регенерација

Цврст медиум 
за сушење

Атсорпција

Сорпција

Превисок притисок
и експанзија Ладење

Кондензација

Методи на сушење 
компримиран воздух

Методи на сушење

Регенерација 
на топол воздух

Слика 4 ‒ 4.1 Методи на сушење

 Сорпција: Отстранување на влагата преку процес на апсорпција или на 
атсорпција. 

 Атсорпција:  Физички процес – Влагата се спојува со медиумот за 
сушење со молекуларните сили. 

 Апсорпција:  Хемиски процес – Влагата се отстранува преку 
хемиска реакција со медиумот за сушење. 

 Кондензација:  Редукција на водената пареа со ладење под 
температурата на точка на роса и отстранување на водата што притоа 
се создала во течна состојба.

 Прекумерен притисок со последователна експанзија; како што воздухот 
се шири, неговиот волумен се зголемува, а релативната влажност се 
намалува. 

 Механичко ладење со циркулација на ладилно средство во ладилникот 
сушач, при што ладењето формира кондензат којшто потоа се 
отстранува. 

 Дифузија: Влагата минува низ мембрана како резултат на разликите во 
парцијалните притисоци на водената пареа и другите гасови во 
воздухот. 

Сушење со прекумерен притисок

Употребата на прекумерен притисок е наједноставниот метод за сушење на 
компримираниот воздух. Притоа, вообичаено воздухот се компримира на притисок 
којшто е и до 20 пати повисок од потребниот работен притисок. Ако ни се 
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потребни 15 bar, нормално би користеле притисок од 300 bar за време на 
процесот на сушење. Прекумерниот притисок ја концентрира водената пареа и 
радикално го менува притисокот на точка на роса. Воздухот со прекумерен 
притисок се води во ладилник во сепаратор на влага со испуст за неа. Потоа 
воздухот може да се шири до потребниот актуелен работен притисок. На овој 
начин може да се постигнат многу ниски вредности на притисокот на точка на 
роса. Како и да е, потребната енергија за сушење на воздухот со користење на 
овој метод е многу голема, а опремата е многу скапа. Другите методи се многу 
поефикасни, поевтини и го даваат истиот резултат. 

Сушење со ладење 

Сушењето со ладење е метод којшто се користи со вклучување на неколку 
различни уреди. Постладилниците, без оглед дали користат воздух или вода за 
ладење, ја кондензираат водената пареа од воздухот и ја претвораат во течна 
состојба.

Принципот на работа на сушачот со ладилник може да го поделиме во четири 
чекори:

 Топлиот компримиран воздух влегува во сушачот и првично се лади во 
топлиноизменувач преку ладниот компримиран воздух којшто излегува 
од ладилната секција на сушачот. 

 Понатамошното ладење продолжува во друг топлиноизменувач со 
циркулација на ладилен медиум. Вообичаено воздухот се лади до околу 
3оC дo 5оC.

 Кондензатот се одвојува од компримираниот воздух преку систем за 
негово одвојување и дренирање надвор од сушачот. 

 Сувиот воздух повторно се загрева минувајќи низ топлиноизменувачот 
преку влезната струја на топлиот компримиран воздух. Минувајќи еднаш 
низ овој процес, релативната влажност на компримираниот воздух се 
намалува за околу 10-25%.  

Ладилните сушачи обично се проектирани за воздух на влез којшто е 100% 
заситен, температура од околу 40°C, и за притисок од 7 bar. За повисоки влезни 
температури, производителите користат повисоки притисоци. 

Сушење со дифузија

Мембранскиот сушач се состои од спакувани тенки и шупливи вештачки влакна, 
специјално развиени за оваа намена. Овие влакна се третираат механички и 
хемиски со цел водената пареа која се наоѓа во компримираниот воздух да може 
да минува низ многу фините пори на површината од овие влакна. Влажниот 
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компримиран воздух минува низ едниот крај на пакетот влакна, водената пареа 
минува низ порите кон надворешноста и сувиот воздух излегува на другиот крај на 
пакетот од влакна. За време на овој процес, мал волумен на воздух исто така 
поминува низ порите, и тој делува како прочистувач којшто ја турка водената 
пареа надвор од куќиштето. Молекулите на водената пареа се извлекуваат низ 
порите бидејќи парцијалниот притисок на водената пареа внатре во цевчињата е 
поголем од парцијалниот притисок надвор од нив. 

Овие сушачи најдобро е да се употребат на местото на користење на воздухот. 
Тие не бараат надворешен извор на енергија и можат лесно да бидат 
инсталирани во линијата за компримиран воздух. Одлични се за користење во 
опасни средини. Не се погодни за сушење од големи размери поради количината 
воздух за прочистување којшто обично се губи (вообичаено 20% дo 40% од 
номиналниот проток) и нивната подложност на контаминација, односно 
загадување. 

Сушење со апсорпција 

Апсорпцијата е хемиски процес преку којшто водената пареа во компримираниот 
воздух е апсорбирана од страна на хигроскопски медиум за сушење (десикант), по 
пат на хемиска реакција. Во многу индустриски апликации се користи цврсто 
средство за сушење. Тоа обично е во форма на пелети и е сместено во 
вертикален резервоар. Воздухот минува од дното на резервоарот кон врвот низ 
средството за сушење. Водената пареа се апсорбира од страна на средството за 
сушење. Кондензатот се собира на дното од резервоарот, од каде што се 
дренира. Бидејќи десикантот се заситува од влагата, периодично мора да се 
додава нов десикант. Овој тип на сушач може да ја спушти вредноста на 
притисокот на точка на роса до околу 15°C. Сушачите од овој тип треба да се 
земаат предвид само во апликации каде што понатамошното ладење на воздухот 
во дистрибутивниот систем е невозможно. Доколку температурата на воздухот на 
влез е пониска од 30°C, ладилниот медиум се овлажнува, се спушта надолу и 
создава зголемен пад на притисок. 

Сушење со атсорпција (без топлина)

Кај типичен сушач од овој вид, компримираниот воздух којшто доаѓа од 
компресорот и резервоарот за воздух мора да биде чист од течни и цврсти 
зaгадувачи (со големина на цврсти честички до 0.01 mm). Компримираниот воздух 
потоа минува преку преклопен вентил во дистрибутерот на проток, којшто 
подеднакво го распределува воздухот низ комплетниот попречен пресек од 
комората со десикант. Во зоната каде што воздухот се вдувува, најголемиот дел 
од влагата во воздухот се отстранува од страна на десикантот низ процесот на 
атсорпција. Втората третина од комората ја отстранува преостанатата влага од 
воздухот, овозможувајќи да биде достигната бараната точка на роса. Последната 



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ

© UNIDO 2018, Сите права се задржани 4 – 89

третина од комората служи како сигурносна резерва. Компримираниот воздух ја 
напушта зоната на дисикантот преку излезен дифузер и потоа се прочистува од 
честичките прашина (честички со големина до 1 mm) преку филтер за честички. 
Десикантот се регенерира преку дел од воздухот којшто е исушен во првиот дел 
од комората. Воздухот се води противструјно низ втората комора. Поради 
експанзијата на воздухот, способноста за апсорпција на влага е зголемена и 
сувиот воздух е способен да го регенерира десикантот. Волуменот на воздух за 
прочистување зависи од физичките закони и може да биде оптимизиран преку 
нагодувачка млазница (доколку таква е поставена на сушачот). Заситениот воздух 
за прочистување излегува од сушачот преку испуст со придушувач. 

Овој тип на сушач не бара многу енергија за работењето. Сушачот троши 
значителна количина сув компримиран воздух (околу 15% дo 20%), а трошоците 
за тоа треба да се земат предвид кога се избира ваков регенеративен сушач без 
потреба од топлина. 

Сушење со атсорпција (со внатрешно загревање)

Компримираниот воздух којшто минува низ компресорската постројка (ладилник, 
центрифугален сепаратор и резервоар за воздух), најпрво минува низ предфилтер 
којшто ги отстранува цврстите и течните честички и нечистотија, како и 
аеросолите на маслото пред да влезе во атсорпциониот сушач. Атсорпциониот 
сушач ја отстранува (одзема) водената пареа од воздухот. Ова се постигнува 
преку насочувањето на воздухот преку влезниот вентил во првата комора за 
сушење, која е наполнета со десикант и каде што влагата се отстранува од 
воздухот преку атсорпција. Воздухот го напушта сушачот преку преклопен вентил 
и оди понатаму кон меѓуфилтерот, со цел да се отстранат сите примеси на 
прашина од десикантот што останале во воздухот. 

За време на атсорпциониот процес во првата комора, втората комора се 
регенерира. Загревањето на слојот со десикант со внатрешен електричен грејач ја 
овозможува регенерацијата, односно отстранувањето на влагата. Мал дел (2-3%) 
од претходно исушениот и експандиран воздух ја транспортира влагата преку 
излезниот вентил во атмосферата. Околу 5% од компримираниот воздух е 
потребен за ладење под притисок на десикантот. Кога првата комора е речиси 
заситена со влага, автоматските вентили го пренасочуваат процесот, така што 
сега првата комора се регенерира, додека воздухот се суши во втората комора. 
Оваа промена се случува или на определен временски интервал, или при 
одредена ефективната содржина на вода, во зависност од видот на регулаторот. 
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Сушење со атсорпција (со надворешно загревање и вентилатор 
за прочистување)

Сушачите со надворешно загревање на десикантот ја отстрануваат влагата на ист 
начин како и тие со внатрешно загревање. Примарната разлика е во градбата на 
грејачот којшто се користи за зголемување на температурата за време на 
регенерацијата на слојот од десикант. 

Сушачите со вентилатор за прочистување користат вентилатор со низок притисок, 
којшто доведува претходно филтриран (преку влезен филтер) амбиентален 
воздух за регенерација на слојот од десикант. Грејачот го загрева овој воздух до 
температура од 120-160°C пред противструјно да влезе во втората комора за 
регенерација на слојот од десикант. Кога процесот на регенерација е завршен, 
односно кога влагата е отстранета од десикантот, температурниот сензор го 
исклучува грејачот. Воздухот од вентилаторот, којшто сега е ладен, ја отстранува 
топлината од десикантот. Во последната фаза од овој процес на ладење, 
компримираниот воздух се насочува преку млазница, со цел да се превенира 
навлегување на атмосферскиот воздух, којшто повторно може да го засити со 
влага прочистениот десикант. На крајот, воздухот за прочистување го напушта 
сушачот преку цевен систем во атмосферата. 

Волуменот на воздух за прочистување што е потребен во просек изнесува околу 
2% од капацитетот на сушачот. Важно е да се разбере дека вистинската стапка на 
протокот на воздух за прочистување е поголема од наведениот просек од 2%. 
Овој процес на сушење овозможува постигнување константна, нископритисна 
точка на роса во секакви работни услови. 

Постојат и други варијации на сушачи со десикант кои се проектирани за 
понатамошно намалување на количината воздух за прочистување потребна за 
обезбедување ниски точки на роса, преку пред-сушење на воздухот со ладилен 
сушач на воздух. 

Сушење со атсорпција (Топлина на компресија) 

Сушачите со топлина на компресија ја користат топлината од компресорите без 
масло за да обезбедат топлина за регенерација на десикантот. Вообичаено, 
топлата воздушна струја од првиот степен на компресорот се насочува кон 
страната  од сушачот која се регенерира, со цел да ја одведе влагата. Овие 
сушачи не одржуваат константна ниска точка на роса, како што беше случај кај 
другите сушачи со десикант, туку обезбедуваат потиснување на точка на роса на 
вредност под температурата на влезниот воздух. И покрај тоа, можат да се 
постигнат одлични точки на роса со количество енергија слично на ладилниците 
сушачи. Овие сушачи со топлината на компресија можат да се користат само кај 
компресорите без подмачкување. 
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Избор на точка на роса

Терминот „притисок на точка на роса“ („pressure dew point“ -PDP) се користи за да 
се опише степенот на сувост на компримираниот воздух. Тоа е температурата на 
заситување, или минималната температура на која целокупната водена пареа во 
воздухот ќе остане во гасовите состојба. Значи, вредност за PDP од +5°C значи 
дека компримираниот воздух е заситен при само +5°C.  

Ако, на пример, ладилникот има излезна температура од +30°C, тогаш 1 m3 
компримиран воздух сѐ уште ќе содржи околу 30 g вода. Ако поврземе ладилен 
сушач со PDP од +5°C, тогаш содржината на вода во 1m3 воздух ќе се намали на 7 
грама. Значи, 23 g (30 - 7) вода е одвоена од страна на сушачот за секој m3 
воздух.  

Или, поинаку погледнато, доколку заситената содржина на вода во 
компримираниот воздух на +20°C е 100%, тогаш при PDP од +8°C, содржината на 
вода се намалува за 52%, при +2°C за 70% и на  -20°C за 94%. Следните точки 
мора да се земат предвид кога ќе се определува оптимална PDP:

 Излезната температура на компримираниот воздух кај ладилникот или 
резервоарот за воздух; 

 Температурата на амбиенталниот воздух, соодветно на годишните 
времиња; 

 Температурата на ѕидовите долж коишто ќе се водат цевководите (под 
прозорците исто така);

 Дали цевките ќе се водат на отворено;
 Најниската можна температура кога опремата е исклучена и 

цевководите се оладени (во зависност од тоа дали се работи за 
внатрешна или надворешна температура).

Доколку овие точки се разгледаат, ќе биде определена најниската температура 
што ќе се појави во цевководите на компримираниот воздух. Доколку само мала 
делница на цевководите е изложена на отворено, мора да се одржува релативно 
висока брзина на протокот со цел да се обезбеди доволно топлина за превенција 
од кондензација. PDP се определува или со користење на PDP што е под 
вредноста на најниската температура во цевната мрежа, или според барањата на 
соодветната област на употреба на компримираниот воздух. Доколку се бара PDP 
од +4°C, треба да се избере сушач за +2°C, но ќе треба да работи на +4°C. За 
PDP којшто е само 1°C понизок, треба приближно 4% поголема потрошувачка на 
енергија. 

Ладилник

Ладилникот може да биде составна компонента на компресорот. Како и да е, 
бидејќи излезната температура на ладилникот е во основа иста со влезната 
температура на сушачот, работењето на ладилникот мора да се земе предвид 
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кога се прави избор на сушач. Компресорот работи со воздушно или со водено 
ладење. Доколку се користи воздушно ладење, температурата на компримираниот 
воздух може да биде 10° дo 20°C над вистинската температура на ладење на 
воздухот. Тоа значи дека во лето имаме излезни температури од 30° дo 45°C и 10° 
дo 20°C во зима. Кај ладилниците со водено ладење, може да се очекуваат 
температурни разлики од околу 10°C.  Во овој случај постигнатата температура на 
излез зависи од температурата на водата, која значително варира. На пример, 
вода од ладилна кула има приближно 30°C, додека водата од водовод е 10° дo 
15°C. 

За секои 11 ºC зголемување на температурата на компримираниот воздух, 
количината на водена пареа се удвојува. Соодветна економска оценка мора да се 
вклучи при изборот на компресорот. 

Избор на тип на сушач

Нормално расположливи се четири типа на сушачи:

 Ладилен сушач со PDP до +2°C (1°-5°C) 
 Атсорпциски сушачи со PDP  од -20°C до -80°C; сушачите со десикант 

можат да бидат регенерирани со или без топлинска енергија. 
 Апсорпциски сушачи;  PDP зависи од влезната температура на воздухот 

и делумно од амбиенталната температура. На пример PDP = -11°C за 
влезна температура и амбиентална температура од 40°C. Овој тип на 
сушач се користи само во специјални случаи. 

 Сушење со сорпција со PDP  од околу -30°C. Овој метод е соодветен 
само за воздух што не содржи масло. 

Различните типови на сушење на воздухот бараат различна енергетска 
интензивност. Генерално, пониски вредности на PDP бараат зголемена енергија 
по единица проток компримиран воздух. Следните релативни енергетски 
перформанси се од изворот Compressed Air Challenge®

 1.6 kW/100 l/s ладилен сушач (сушење со ладење)
 4.2 – 6.3 kW/100 l/s Атсорпциони5 сушачи со PDP од -40°C 
 0.4 kW Апсорпциони сушачи; PDP варира. 
 1.6 kW/100 l/s сушач со топлина на компресија, PDP -30 °C. 

Доколку цевките се водат во внатрешни простории, ладилникот сушач во принцип 
е доволен. Овие сушачи работат најчесто во два степена. Во првиот степен, 

5 Потребите за енергија вклучуваат пад на притисок низ сушачот и другите операции при филтрирањето, но го 
исклучува трошокот за замена на десикантот. Апсорпционите сушачи немаат директен влез на електрична 
енергија. 
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влезниот воздух се лади преку ладниот воздух што излегува од сушачот. Со ова 
се отстранува околу 60% од водата. Остатокот се отстранува преку ладење со 
ладилен медиум. Околу 90% од сите сушачи се сушачи ладилници. 

Речиси без исклучок, сушачите со атсорпција со десикант се користат кога се 
бараат PDP под 0°C. Водената пареа кај овие сушачи се врзува за десикантот 
преку молекуларни сили. Регенерацијата на десикантот може да се врши со или 
без топлина. 

Регенеративните сушачи без топлина може да бидат поевтини за набавка, но 
многу се високи оперативните трошоци. Нивната влезна температура е висока и 
може да биде и до +60°C. За разлика од нив, загреваните сушачи се многу скапи, 
но имаат ниски оперативни трошоци. Нивната влезна температура не треба да 
надмине +40°C.  

За споредба, апсорпцијата е хемиски процес за време на којшто водата се врзува 
со десикантот. 

Локација на сушачот

Генерално, локацијата на сушачот во системот за компримиран воздух не може 
лесно да се определи без разбирање на динамиката на системот. Во услови на 
високи флуктуации на потрошувачката на воздух, локацијата по резервоарот за 
воздух може да биде предност бидејќи сушачот единствено треба да се усогласи 
со перформансите на компресорот. Излезната температура на ладилникот е 
влезна температура на сушачот. Доколку резервоарот за воздух е поставен така 
што го лади компримираниот воздух по ладилникот, понатамошна елаборација 
треба да се има предвид за поставување на сушачот по резервоарот за воздух. 
Бидејќи дел од водата веќе била одвоена во резервоарот за воздух, може да се 
избере помал сушач. Како и да е, сушачот мора да има доволно голем капацитет 
за да може да го прими максималниот можен проток. Постои ризик доколку 
сушачот се димензионира според актуелната потрошувачка, бидејќи искуството 
покажува дека со текот на времето сè повеќе и повеќе потрошувачи се 
приклучуваат на главниот вод за компримиран воздух. 
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Што треба да запомниме – Технологија за третман на воздухот

1. Треба да ги погледнеме стандардите за квалитет на воздухот пред да ги 
воспоставиме или да ги мериме класите на контаминација. 

2. Со примената на опремата за третирање на воздухот, треба да се постигне 
неопходната класа на чистота за дадената примена каде што се користи 
воздухот. Прекумерното третирање на компримираниот воздух треба да се 
избегнува поради дополнителните трошоци и неефикасноста. 

3. Различни типови на филтри отстрануваат конкретни загадувачи 
(контаминанти). Изберете и применете филтер којшто е базиран на видот 
на загадувачот што треба да се отстрани и степенот на чистота што се 
бара. 

Клучни енергетски точки – Технологија за третирање на воздух 

4. Земете го предвид трошокот од падот на притисокот при примена и при 
одржување на филтрите за компримиран воздух.

5. Различни типови на сушачи на воздух постигнуваат различни вредности за 
PDP. Перформансите со пониски вредности на PDP ги зголемуваат 
почетните трошоци за опрема и оперативните трошоци. 

6. Сушете го компримираниот воздух до соодветна класа на влага. 
Прекумерното сушење е многу скапо и треба да се избегнува. 
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Глава

5
Глава 5 - 

Идентификувајте ги и 
елиминирајте ги 

загубите на 
компримиран воздух

Со намалување на потрошувачката на компримиран воздух – 
елиминирајте ги загубите

Како што беше опишано претходно, намалувањето на пневматското работно 
оптоварување за 1 kW ќе ја намали моќноста што е потребна за компримирање на 
тој воздух за 6.67 kW. Ова ја прави страната на потрошувачката многу очигледно 
место за да се започне оптимизацијата на системот. Промените кои ќе се 
направат таму со цел намалување на потрошувачката на компримиран воздух ќе 
имаат најголемо влијание врз намалувањето на потрошувачката на енергија.

Само дел од компримираниот воздух којшто е испорачан во системот се користи 
за производствените операции. Голем дел од компримираниот воздух што е 
испорачан во системот, често 50% или повеќе, е загуба. Загубите на компримиран 
воздух се резултат на одлуките што се направени во однос на проектирањето, 
функционирањето и одржувањето на системот за компримиран воздух. 

Загубите на компримиран воздух и енергија се резултат на:

 Неконтролираните истекувања, вклучувајќи ги и линиите за одвојување на 
кондензат и одвојувачите на кондензат;
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 Работа на системот при прекумерно висок притисок, т.н. вештачка 
потрошувачка;

 Несоодветно користење на компримираниот воздух;
 Несоодветно и/или нерегулирано складирање на енергијата на 

компримираниот воздух;
 Ненадоместлива загуба на притисок од отпорите во цевководите, филтрите 

и другите компоненти;
 Неефикасна стратегија за регулација на компресорот.

Неконтролирани истекувања – Потрошувачка на воздух и загуба на енергија

Сите знаат дека системите за компримиран воздух имаат истекувања. Она што е 
помалку познато е колкав е обемот на пропуштањето, или колку чини тоа. На 
истекувањата може да се загуби околу 20% дo 30% од вкупната потрошувачка на 
компримиран воздух. Отвор од 3 mm со добро заоблени рабови (коефициент на 
проток = 0.97) ќе има проток од околу 0.5 m3/min при 6 bar. За една година, 
континуирано пропуштање од тој обем ќе предизвика загуба на над 240,000 метри 
кубни воздух. 

Потрошувачка на воздух при 6 bar 
(g) (m3/min)

Загуба на моќност
(kW)

Дијаметар на 
отворот

Остри рабови 
на отворот 

0.61 
коефициент

Заоблени 
рабови на 

отворот 0.97 
коефициент

Моќност на 
вратилото 6.2 

kW/m3/min.

Моќност на 
комплетниот 
пакет 7.1 kW / 

m3/min.
1mm 0,040 0,064 0,25 to 0,40 0,28 to 0,45

2mm 0,16 0,25 0,62 to 1,5 1,1 to 1,8

3mm 0,35 0,56 2,2 to 3,1 2,5 to 4,0

4mm 0,63 1,00 3,9 to 6,2 4,5 to 7,1

6mm 1,42 2,26 8,8 to 14,0 10,0 to 16,0

Табела 4 ‒ 5.1 Проток на компримиран воздух низ процеп (мал отвор) и загубите 
на моќност

Т Е С Т  З А  Е Л И М И Н И Р А Њ Е  Н А  В К У П Н А Т А  С Т А П К А  Н А  Н Е К О Н Т Р О Л И Р А Н И  
И С Т Е К У В А Њ А

Тестот опишан овде е со цел да го одредиме вкупното истекување компримиран 
воздух на постројката и мора да се изведе во период кога производството не е 
активно. Мерењата и пресметките што ќе бидат направени ќе ја одредат 
големината на протокот во постројката за време на тестот. Оваа вредност на 
протокот не е задолжително 100% истекување на компримиран воздух. За време 
на периодите кога нема производство, се разликуваат три вообичаени типови на 
потрошувачка на компримиран воздух. 
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1. Истекување;
2. Паразитска потрошувачка на неактивната опрема;
3. Останата потрошувачка на компримиран воздух.

Истекувањето е компримираниот воздух којшто се губи од системот низ отвори 
кон атмосферата, кои може да бидат поправени со цел превенирање на загубата 
на воздух од системот за компримиран воздух. 

Потрошувачката кај неактивната опрема е потрошувачка на компримиран воздух 
што е поврзана со нормалните производствени операции. Како и да е, за време на 
периодите кога нема производство, користењето компримиран воздух може (и 
треба) да биде исклучено. 

Преостанатата потрошувачка на компримиран воздух е онаа потрошувачка на 
одредени крајни потрошувачи на компримиран воздух, или на одредени 
апликации во процесот, кои мора да продолжат да бидат снадбувани со воздух и 
кога нормалното производство не е во функција.

По завршувањето на тестовите и пресметките опишани овде, им останува на 
експертите за системот и на персоналот на постројката да го пресметаат 
количеството компримиран воздух кое ќе му биде припишано на секој од трите 
вообичаени типови на потрошувачка. 

Т Е С Т  Н А  Н Е К О Н Т Р О Л И Р А Н И  И С Т Е К У В А Њ А  С О  К О Н Т Р О Л А  Н А  К О М П Р Е С О Р О Т  
С О  О П Т О В А Р У В А Њ Е / Р А С Т О В А Р У В А Њ Е

Во системи со работа на компресорот како компресор за врвно оптоварување во 
режим оптоварување/растоварување, приближната вредност на истекувањата 
може да биде определена со мерење на циклусот на оптоварување на 
компресорот за врвно оптоварување. Мерењето на циклусот на оптоварување 
треба да биде направено во време кога нормалното производство не е активно. 
Формулата што се користи за овој метод е:

Равенка 4 ‒ 5.1 Стапка на протокот на истекување за компресор за врвно 
оптоварување со контрола оптоварување/ растоварување

C FL

FL NL

V TQ
T T





Каде што:
Q = Стапка на протокот (m3/min.) TFL = Време при полно оптоварување (min.)
VC = *Волуменски проток на компресорот(m3 / min.) TNL=Време без оптоварување (min.)
*Забелешка: Користењето на масениот проток на компресорот (Nm3 / min.) ќе ја подобри 
точноста. Бидејќи овде се работи за проценка, земен е само волуменскиот проток.
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Пример-пресметка – Тест за истекување L / NL Компресор

На пример, кога се мерат неколку циклуси на оптоварување на компресорот за 
врвно оптоварување, којшто работи во време кога нормалното производство не е 
активно, треба да се забележи следното: 

TFL = 1 m 10 s 1 m 19 s 1 m 15 s 1 m 22 s Вкупно 5.1 m

TNL = 0 m 35 s 0 m 32 s 0 m 38 s 0 m 35 s Вкупно 2.3 m

Компресорот за врвно оптоварување има номинален проток од 8.2 m3 / min., се 
наоѓа во добра работна состојба и го испорачува својот номинален проток. Со 
користење на равенката Равенка 4 ‒ 5.1

mm
mm

mmmVL
3

3

6.5
3.21.5

1.52.8







Т Е С Т  З А  П Р И Т И С О К О Т  Н А  С И С Т Е М О Т  З А  К О М П Р И М И Р А Н  В О З Д У Х  П Р И  
К О М П Л Е Т Н О  И С П У Ш Т А Њ Е  ( Д Р Е Н И Р А Њ Е )  Н А  В О З Д У Х О Т

Тестот за притисокот при комплетно испуштање (дренирање) на компримираниот 
воздух може да биде применет врз кој било систем без оглед на типот на 
компресор(и) што се користат. Неопходно е да се елиминира вкупниот волумен на 
компримиран воздух во системот, вклучувајќи ги и резервоарите за воздух и 
цевководите на постројката. 

Во системите за компримиран воздух каде што нема компресори со контрола 
оптоварување/растоварување, може да се изведе тест за дренирање на системот. 
Повторно, овој тест може да се изведе само кога нормалните производни 
операции се запрени. Вклучете го потребниот компресор(и) во работа со цел 
одржување на нормалниот работен притисок на системот (PI). Потоа, кога ќе биде 
тоа можно, растоварете ги или исклучете ги сите компресори во системот. Мерете 
го времето што е потребно за притисокот да падне до некој понизок притисок (PF). 
Потоа, треба да се определи стапката на проток на постројката во услови кога 
нема производство. Формулата за овој метод е:

Равенка 4 ‒ 5.2 Пресметка на стапката на проток при тест за дренажа на 
системот

 

 
A

FIR

PxT
PPVQ 
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Каде што е:
Q = Проток PF = Краен притисок
VR = *Волумен на резервоарот и цевките T = Период на мерење (време)
PI = Почетен притисок PA =Атмосферски притисок

* Забелешка: Волуменот на системот е проценето дека може да биде пресметан врз основа на 
волумените на резервоарите и проценетите волумени на цевките на најголемиот дијаметар и 
најдолгите цевни линии. 

Пример-пресметка – Тест за дренажа на системот

На пример, систем за компримиран воздух со вкупен капацитет на компресорот од  
25 m3/min. воздух има вкупен волумен (вклучувајќи ги резервоарите и цевките) од 
7.63 m3. 

Изведен е тест за дренирање на системот, што резултира во опаѓање на 
притисокот во согласност со кривата прикажана на сликата 4 – 5.1 подолу.

Нормалниот притисок на системот бил (PI) 6.33 bar во времето кога сите 
компресори биле без оптоварување (исклучени). На притисокот во системот му 
било дозволено да падне до 3.17 bar (PF) (50% од нормалниот работен притисок), 
а времето кое е измерено било 3 минути и 20 секунди (T = 3.33 минути).

Ако резултатите од тестот се заменат во равенката Равенка 4 ‒ 5.2, стапката на 
проток на компримиран воздух во системот којшто не произведува е пресметана 
дека е 7.23 m3/min. 

  minutem
barxminutes

barbarmQ /23.7
133.3

17.333.663.7 3
3
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Слика 4 ‒ 5.1 Испуштања на воздух на системот, тест на притисок при дренажа

Со користење на равенката Равенка 4 ‒ 5.2, пресметаната стапка на проток е 
всушност стапката на проток при просечен притисок на тестот за дренажа на 
системот од  4.75 bar. Како и да е, нормалниот притисок на постројката е 6.33 bar. 
Стапката на проток на компримиран воздух во услови кога не постои производство 
ќе биде поголема при повисок притисок. Равенка 4 ‒ 5.2 мора да биде 
модифицирана за да се пресмета стапката на проток кога немаме производство, а 
при нормален притисок на системот. 

За да се коригира стапката на проток, Равенка 4 ‒ 5.3 го вклучува факторот од 
1.25  во пресметката. Овој фактор ја коригира пресметаната стапка на проток на 
воздух, од нивото на просечен притисок за време на тестот за дренажа на 
системот до нормалниот работен притисок на системот. Факторот од 1.25 е 
единствено валиден доколку почетниот притисок (PI) е нормалниот работен 
притисок на постројката и доколку крајниот притисок (PF) за тестот за дренажа на 
системот е 1/2 од почетниот притисок (PI).

Равенка 4 ‒ 5.3 Пресметка на протокот при тест за дренажа, сведен на нормален 
притисок 

  1.25R I F

A

V P P
Q

T x P
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Каде што:
Q = Стапка на протокот PF = Краен притисок
VR = Волумен на резервоар & цевки T = Период на мерење (време)
PI = Почетен притисок PA = Атмосферски притисок

Со множење на резултатот од Равенка 4 ‒ 5.2 Пресметка на стапката на проток 
при тест за дренажа на системот(7.23 m3/min.) со 1.25 се покажува дека вкупната 
стапка на проток на компримиран воздух кога нема производство е  9.0 m3/min., 
што претставува стапка на протокот кога постројката е при нормален работен 
притисок од  6.33 bar.

П Р Е С М Е Т К А  Н А  У Д Е Л О Т  Н А  Н Е К О Н Т Р О Л И Р А Н И Т Е  И С Т Е К У В А Њ А  В О  
С Т А П К А Т А  Н А  П Р О Т О К  К О Г А  Н Е М А  П Р О И З В О Д С Т В О

Важно е да се запамети дека стапката на проток во услови кога нема 
производство, а која е овде пресметана, не значи задолжително дека се работи за 
истекувања. Како што е дискутирано претходно, има три компоненти на 
потрошувачката на воздух: истекувања, неактивна опрема и преостаната 
потрошувачка на воздух. 

Пример-пресметка – Пресметка на уделот на неконтролираните 
истекувања во протокот на воздух кога нема производство 

На пример, два типа на потрошувачка на воздух кои не се истекување се 
наведени подолу:

Постројката има голем простор за боење (фарбара), која 24/7 има потреба 
од потрошувачка на воздух од 1 m3/min., која, пак, служи за работа на 
пневматските мотори што ги движат мешачите за боја.

Има линија за монтажа со роботи, која има стапка на проток од 0.7 m3/min. 
кога роботите не се во функција на некоја операција (не се активни). 
Забелешка: има процедура на исклучување која овозможува роботите да 
бидат паркирани и во тој случај, компримираниот воздух се исклучува. 
Постројката има одлучено да ги остава роботите неактивни за време на 
периодот потребен за процедурите за исклучување и стартување на 
роботите.

Затоа, сметајќи на проток на воздухот од 1.7 m3/min., којшто се должи на 
преостанатата потрошувачка и потрошувачка на неактивна опрема, 
приспособената стапка на пропуштања е пресметана на 5.53 m3/min., што е 22% 
од капацитетот на системот.
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Д Р У Г И  М Е Т О Д И  З А  П Р Е С М Е Т К А  Н А  В К У П Н И Т Е  Н Е К О Н Т Р О Л И Р А Н И  
И С Т Е К У В А Њ А  Н А  К О М П Р И М И Р А Н  В О З Д У Х

Кај многу големи системи за компримиран воздух кои работат 24 часа на ден и кои 
снабдуваат повеќе производствени области, може да биде речиси невозможно да 
постои период кога сите производни процеси се исклучени. Една алтернатива 
може да биде, доколку има континуирано мерење на протокот, трендовите на 
истекување да бидат регистрирани за време на празници или во други периоди 
кога има минимално производство. 

При ваква ситуација, може да се користи еден друг метод за пресметка на 
истекувањата, а тоа е преку изведување парцијално ултразвучно следење на 
истекувањата, покривајќи по околу 10% од секоја област на производство. 
Пресметката на истекувањата за секоја од областите е едноставен сооднос 
помеѓу испитуваната област и вкупната област на производство. Овој метод може 
исто така да даде информација за првична појава на истекувањата во одредена 
област и таа брзо да се детектира и да се поправи. 

Следната табела покажува пресметка на истекувањата на компримиран воздух за 
работни услови, како што е прикажано подолу. Податоците се базирани на отвор 
(пукнатина) со остри рабови и коефициент на протокот од 0.61. Истекувањата и 
трошоците може да бидат зголемени и до 60% за отвор што е добро заоблен 
(коефициент на протокот = 0.97).

Дијаметар на отворот, mm
(забелешка: пресметаната стапка на протокот претпоставува коефициент на 

проток од 0.61)

Мерен 
притисок 

пред 
отворот, 

bar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

4 0.03 0.11 0.25 0.45 0.70 1.01 1.38 1.80 2.28 2.82 6.34 11.28
4.5 0.03 0.12 0.28 0.50 0.78 1.12 1.52 1.98 2.51 3.10 6.98 12.40
5 0.03 0.14 0.30 0.54 0.85 1.22 1.66 2.16 2.74 3.38 7.61 13.53

5.5 0.04 0.15 0.33 0.59 0.92 1.32 1.79 2.34 2.97 3.66 8.24 14.65
6 0.04 0.16 0.35 0.63 0.99 1.42 1.93 2.52 3.19 3.94 8.87 15.78

6.5 0.04 0.17 0.38 0.68 1.06 1.52 2.07 2.70 3.42 4.23 9.51 16.90
7 0.05 0.18 0.41 0.72 1.13 1.62 2.21 2.88 3.65 4.51 10.14 18.03

7.5 0.05 0.19 0.43 0.77 1.20 1.72 2.35 3.06 3.88 4.79 10.77 19.15
8 0.05 0.20 0.46 0.81 1.27 1.82 2.48 3.24 4.11 5.07 11.40 20.27

8.5 0.05 0.21 0.48 0.86 1.34 1.93 2.62 3.42 4.33 5.35 12.04 21.40
9 0.06 0.23 0.51 0.90 1.41 2.03 2.76 3.60 4.56 5.63 12.67 22.52

9.5 0.06 0.24 0.53 0.95 1.48 2.13 2.90 3.78 4.79 5.91 13.30 23.65
10 0.06 0.25 0.56 0.99 1.55 2.23 3.03 3.96 5.02 6.19 13.94 24.77

Табела 4 ‒ 5.2 Истекување на воздухот низ отвор (m3/min.)
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Постои компонента на вештачка потрошувачка во истекувањата. Количината 
компримиран воздух што се губи поради истекувањето е помала при понизок 
притисок во системот. Регулацијата на притисокот во системот може да резултира 
во значително намалување на трошоците на истекувањето, и тоа без да се 
поправа ниту едно место на истекувањето. Поправката на истекувањата е 
очигледно важно, но како и да е, приоритетите во однос на поправките мора да се 
базираат врз анализа на трошоците/заштедите. 
Зголемувањето на притисокот ја зголемува потрошувачката на воздух – Вештачка 
потрошувачка 

Системите за компримиран воздух имаат некој минимален притисок којшто е 
неопходен за правилно функционирање на системот. Најчесто тој притисок не е 
дефиниран. Често, сè додека притисокот е над минималниот, на пример 5.5 bar, 
нема никакви забелешки. Ако компресорите работат при 7.5 bar, се одржува 
притисок од 7.0 bar во системот и сите операции се задоволени. Доколку 
притисокот во системот од 5.5 bar е прифатлив, 7.0 bar ќе значи подобрување на 
функционирањето. Дали е ова точно? 

Погрешно е! Повисок притисок не значи подобрување. Испорачувањето на 1.5 bar 
повисок притисок во системот ќе ги интензивира истекувањата и нерегулираната 
потрошувачка ќе бара 20% зголемување на протокот. Загубениот проток на воздух 
од 20% се нарекува Вештачка потрошувачка. 

Вештачка потрошувачка

Вештачка потрошувачка е зголемување на протокот на 
компримираниот воздух што е конзумиран од страна на системот за 
компримиран воздух, кога на страната на потрошувачката 
притисокот е зголемен над најнискиот оптимален притисок 
неопходен за одржување на производните процеси. Секоја 
нерегулирана потрошувачка и сите нерегулирани истекувања на 
компримираниот воздух придонесуваат за вкупната вештачка 
потрошувачка на системот. 

Кога доведуваме зголемен притисок на воздух (bar) на еден отвор (процеп), се 
зголемува протокот на компримиран воздух (m3/min) низ отворот. 

Податоците прикажани во табела Табела 4 ‒ 5.2, покажуваат дека низ отвор со 
дијаметар од 7 mm, со коефициент на проток 0.61 и 7 bar притисок пред отворот, 
ќе истечат 2.21 m3/min компримиран воздух. 

Да претпоставиме дека, наместо 7 bar, притисокот пред отворот е регулиран на 
5.5 bar. Низ истиот отвор со дијаметар од 7 mm ќе истече само 1.79 m3/min проток 
на компримиран воздух. Тоа е за 0.42 m3/min или околу 20% помала потрошувачка 
на воздух, со 1.5 bar понизок притисок во системот.
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Слика 4 ‒ 5.2 Вештачка потрошувачка при покачен притисок

Разликата помеѓу протокот на воздух во системот при оптимален работен 
притисок и протокот при актуелниот притисок во системот се вика ВЕШТАЧКА 
ПОТРОШУВАЧКА. Во примерот погоре, работењето на 7 bar создава 2.8 m3/min 
вештачка потрошувачка, споредено со работењето при 5.5 bar. Доколку сите 
потрошувачи на воздух во системот се нерегулирани, загубата од вештачката 
потрошувачка е 20% од воздухот што е испорачан во системот. 

Каква било нерегулирана потрошувачка на воздух ќе придонесе за зголемување 
на вештачката потрошувачка доколку притисокот на системот е зголемен над 
минималниот притисок којшто обезбедува правилно функционирање на системот. 
Фактот што одредена апликација за воздух има регулатор не значи дека е 
потрошувачката регулирана. Многупати, брза проверка на регулаторот открива 
дека тој е нагоден на максимум и воопшто не регулира. Делумно отворениот 
вентил не е регулатор. Делумно отворениот вентил е едноставно помал отвор во 
цевката, споредено со сличен, но помал вентил којшто е целосно отворен. 
Истекувањата вообичаено се нерегулирана потрошувачка на воздух. 
Зголемувањето на притисокот на системот предизвикува низ секое истекување во 
системот да истече поголем проток на воздух. 

Доколку пресметката на вештачката потрошувачка со користење пресметки за 
проток на воздухот низ мал отвор (како во примерот прикажан на слика Слика 4 ‒ 
5.2) се примени врз целата постројка на системот за компримиран воздух, треба 
да се претпостави дека не постои ефективна регулација на притисок во ниту една 
точка од системот. Во секој систем за компримиран воздух има одредено ниво на 
ефективна регулација на притисокот. Вообичаено, крајните потрошувачи имаат 
автоматизација, како роботите или автоматизираната монтажа, која е добро 
регулирана, бидејќи добрата регулација на притисокот е неопходна за правилна 
работа. Многу процесни апликации со компримиран воздух мора исто така да 
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бидат добро регулирани. Генерално, може да се пресмета дека околу 60% од 
потрошувачката на воздух во „типична“ индустриска постројка е регулирана. 

Несодветно користење

Прилично ниска е ефикасноста на процесот на претворање на електричната 
енергија во енергија на компримираниот воздух; несоодветното користење 
компримиран воздух е која било продуктивна работа која е погонувана од 
енергијата на компримираниот воздух, а која може да биде заменета со 
алтернативна технологија што би имала поефикасна конверзија на енергијата во 
продуктивна работа.  

Некои вообичаени и типични несоодветни користења компримиран воздух 
вклучуваат:

Несоодветно 
користење Опис на користењето компримиран воздух

Отворено 
испуштање

Процесите како што се ладењето, ладењето на лежишта, сушењето, 
чистењето, дренажата на линии за компримиран воздух и чистењето 
наслојки кај транспортните уреди.

Продувување Продувувањето е поврзано со аерацијата, промешувањето, додавањето 
кислород или перколација со компримиран воздух.

Всисување Всисувањето значи користење компримиран воздух за индукција на 
проток на друг гас (како, на пр., димен гас) со компримиран воздух. 

Распрскување
Распрскувањето е кога компримираниот воздух се користи за дисперзија 
на течноста, односно за внесување на течноста во процесот како 
аеросол. 

Полнењето Полнењето е користење компримиран воздух за транспортирање 
течности и лесни честички. 

Транспорт на 
разредена 
фаза

Транспортот на разредена фаза се користи при транспортирањето 
цврсти материи во вид на прашест материјал во разреден формат со 
помош на компримиран воздух. 

Транспорт на 
густа фаза 

Транспортот на густа фаза се користи за транспорт на цврсти 
материјали во шаржи.

Ладење на 
персоналот

Ладење на персоналот е кога операторите го насочуваат 
компримираниот воздух кон нив заради вентилација (ова секогаш е 
несоодветно). 

Отворени 
рачни дувалки 
или сонди

Отворените рачни дувалки или сонди се кои било нерегулирани рачни 
дувалки и претставуваат нарушување на принципите за безбедност и 
здравје при работа, и се многу опасни (ова секогаш е несоодветно).

Мембрански 
пумпи

Мембранските пумпи најчесто се инсталирани без регулатори и вентили 
за регулација на брзината. Кај оние мембрански пумпи кои се 
инсталирани со регулатори, може да се открие дека регулаторите се 
нагодени на повисока вредност отколку што е потребно. 
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Несоодветно 
користење Опис на користењето компримиран воздух

Генерирање на 
вакуум

Генераторите на вакуум се користат низ целата индустрија. Некои 
апликации за генерирање на вакуум се индустриските правосмукалки, 
пумпите за празнење буриња, палетизерите, депалетизерите, машините 
за кутии, опремата за пакување и автоматските машини за отсекување 
хартија.

Вакуум 
Вентури

Апликациите каде што компримираниот воздух се користи со вентури, 
едуктор или ејектор за да се генерира масен проток при негативен 
притисок. 

Ладење на 
куќишта

Ладењето на куќишта не треба да се поистоветува со панелите за 
заштита (таму минува инертен гас при позитивен притисок)

Табела 4 ‒ 5.3 Несоодветно користење на компримираниот воздух

За кој било продуктивен работен процес, често има неколку алтернативни методи 
што можат да ја исполнат задачата. За многу задачи, компримираниот воздух е 
„традиционален“ извор на енергија што се користи. 

Несоодветна 
потрошувачка Алтернатива Несоодветна 

потрошувачка Алтернатива

Отворено 
испуштање

Вентилатор, дувалка, метла, 
електрично погонуван 
вакуум

Ладење на 
персоналот Електричен вентилатор

Продувување Вентилатор, механичко 
мешање

Отворени 
рачни дувалки 
или сонди

Дувалка (низок или среден 
притисок), нископритисен 
компресор, електрично 
погонуван вакуум, четки, метли 
или други механички алатки 

Всисување Вентилатор, дувалка Мембрански 
пумпи Пумпи со електричен погон

Распрскување Дувалка, млазница на висок 
притисок 

Генерирање 
на вакуум

Вакуум-пумпи со електричен 
погон, централен систем за 
вакуум 

Полнењето
Дувач (низок или среден 
притисок), нископритисен 
компресор

Вакуум-
вентури

Нископритисен вентури 
дизајниран за да биде 
погонуван од дувалка

Транспорт на 
разредена 
фаза

Дувалка (низок или среден 
притисок), нископритисен 
компресор

Ладење на 
куќиште

Вентилатор, цевки од систем за  
греење, ладење со течност, 
ладење со ладилно средство

Транспорт на 
густа фаза 

Дувалка (низок или среден 
притисок), нископритисен 
компресор, механички 
транспортер

Генерирање 
на вакуум

Вакуум-пумпи со електричен 
погон, централен систем за 
вакуум
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Табела 4 ‒ 5.4 Алтернативи за користењето на енергија од компримиран воздух

Систем за дистрибуција на компримиран воздух

Системот за дистрибуција на компримиран воздух е мрежа од цевки кои ја 
поврзуваат страната за снабдување на системот со различни места на користење 
компримиран воздух од потрошувачката страна на системот за компримиран 
воздух. Функцијата на дистрибутивните цевководи е да го транспортира 
компримираниот воздух од производството до приклучените потрошувачи, 
обезбедувајќи го притоа неопходниот проток на воздухот и притисок за да се 
изврши продуктивна работа. 

Компримираниот воздух се движи низ дистрибутивната мрежа протекувајќи од 
области со висок притисок кон области со низок притисок, следејќи ја линијата на 
помал отпор. Секоја компонента во системот: цевководи, вентили, арматури, 
филтри, приклучоци, имаат одреден фрикционен отпор кон протокот на 
компримиран воздух. Интеракцијата помеѓу протокот на воздух и отпорот во 
цевководот создава загуба на притисокот. 

Ненадоместлива загуба на притисокот

Ненадоместливата загуба на притисокот во системот за компримиран воздух е 
разликата во притисокот во две точки од системот што е резултат на 
интеракцијата помеѓу протокот на компримиран воздух и фрикциониот отпор на 
компонентите низ кои минува компримираниот воздух. 

Крајните потрошувачи на компримираниот воздух имаат одредени барања во 
поглед на протокот на воздух и минимален прифатлив притисок кои мора да бидат 
испорачани со цел правилно да бидат исполнети производствените задачи. На 
страната на производство од системот за компримиран воздух, компресорите 
мора да испорачуваат воздух со доволно висок притисок за да се надминат 
ненадоместливите загуби на притисокот, обезбедувајќи минимален прифатлив 
притисок на секој од приклучоците за потрошувачите. Зголемувањето на 
притисокот на воздух испорачан на потисот од волуменскиот компресор ја 
зголемува потрошувачката на енергија на компресорот. Затоа, пожелно е да се 
минимизира ненадоместливата загуба на притисокот низ системот за 
компримиран воздух.
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Што треба да запомниме?

1. Користете го компримираниот воздух само кога не постојат други алтернативи. 
2. Системите за компримиран воздух треба да работат при најнискиот практичен 

притисок. 
3. Оптимирајте ја регулацијата на компресорот со соодветно имплементирана 

стратегија за регулација. 

Клучни енергетски точки

4. Елиминирањето на несоодветното користење на компримираниот воздух ја 
намалува потрошувачката на воздух и штеди енергија.

5. Намалувањето на притисокот на системот ја елиминира вештачката 
потрошувачка и штеди енергија.

6. Намалувањето на загубите во неконтролирано истекување во системот ги 
намалува загубите и штеди енергија. 

7. Минимизирајте ја ненадоместливата загуба на притисок и редуцирајте го 
пристисокот на потис од компресорот за да заштедите енергија. 

8. Најголемите заштеди на енергија се појавуваат кога стратегијата на регулација 
на компресорот го оптимира балансот помеѓу испораката и побарувачката.
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Глава

6
Глава 6 - Разбирање на 

системите
Апликациите со компримиран воздух подразбираат снабдување со одреден баран 
волумен на воздух со соодветен притисок. При димензионирањето на волуменот 
на воздух може да се смета со просечната потрошувачка или, пак, со врвната 
динамичка вредност на протокот. Притоа, компресорите за воздух се 
димензионираат според просечната потрошувачка на воздух. Резервоарите за 
складирање компримиран воздух се димензионираат во согласност со барањата 
за максимален проток. 

Складирањето на компримираниот воздух може да биде примарно, лоцирано во 
самата компресорска сала, или, пак, секундарно, лоцирано во близина на 
потрошувачите. Сите компоненти во системот до резервоарите за секундарното 
складирање мора да бидат со доволно големи димензии, така што ќе можат да ги 
издржат максималните вредности на протокот што би се појавиле. 

На пример, систем за транспорт на густа6 фаза во просек троши 150 l/s воздух. 
Оперативниот циклус се состои од 15 секунди користење компримиран воздух и 
15 секунди пауза поради полнење на садот за транспорт. Максималниот 
динамички проток којшто се користи за транспорт на густата фаза е 300 l/s. 

Проектирање на работната точка на системот за воздух

Се смета дека за апликација за стегање потребна е сила од 45,000 N. Одот на 
стегата изнесува 250 mm и мора да се спои и да се раздвои за 1,5 секунди. 
Стегата работи со 4 циклуси во минута. Пневматскиот цилиндар со дијаметар од 
300 mm, при притисок на спојување од 6.9 bar, обезбедува сила на спојување од  
45 kN .

6 Густа фаза е дефиниција за агрегатна состојба чија вискозност е слична до онаа на гасот, но со густина 
слична со онаа на течностите. Се смета како четврта фаза на материјата, покрај цврстата, течната и 
гасовитата.
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Времето потребно за спојување
и одвојување е 1,5 секунди

Машината работи со 
4 циклуси во минута

Филтер  Регулатор Подмачкувач

Главна линија 
за компримиран 

воздух

320mm пречник  x 250mm од
45 kN на 6.9 bar

 Слика 4 ‒ 6.1 Блок-дијаграм на цилиндарот за стегање

Колкава е просечната потрошувачка на воздух (m3) за цилиндарот од стегата 
што е прикажан на Слика 4 ‒ 6.1?

Равенка 4 ‒ 6.1 Пресметка на волуменот на цилиндарот (кубни метри)

   
3
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Волуменот на атмосферски воздух (m3) потребен за да се наполни 0.02 m3 
волумен на 6.9 bar(g) е:

Равенка 4 ‒ 6.1 Решавање на волумен на атмосферски воздух m3 (слободен 
воздух) за да се исполни цилиндарот со потребниот притисок

333 158.0
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(Забелешка: Волуменот на цилиндарот од страна на клипницата е незначително 
помал поради волуменот на клипницата).

Доколку машината работи со 4 циклуси во минута, тогаш волуменот на 
цилиндарот ќе се исполни 8 пати во текот на една минута.
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Равенка 4 ‒ 6.2 Решавање на просечниот проток на воздух (m3)

Просечен проток на воздухот (m3) = 8 движења/мин x 0.158m3/движење =1.264m3 
(просечно во 1 минута)

Кои димензии треба да бидат избрани на линијата за компримиран воздух, вентил, 
филтер, регулатор, подмачкувач и сл., за снабдување на цилиндарот за 
спојување?

Димензии на линијата за воздух __________________________________________

Филтер, регулатор, подмачкувач _________________________________________

Димензии на вентилот __________________________________________________

Со цел правилно определување на работната точка на цевниот систем и на 
другата опрема, проектантот мора да го земе предвид динамичкиот максимален 
проток на компримиран воздух во согласност со барањата на потрошувачот. 

Динамички, целокупниот воздух којшто се користи се троши во текот на 8-те пати 
кога цилиндарот се движи (во двата правци) и секое движење трае по 1,5 секунди. 
Вкупното време во текот на кое постои движење на воздухот е 8 x 1.5 секунди, или 
вкупно 12 секунди. Стапката на потрошувачка на воздух во тој период е 1.264 m3 
за 12 секунди, односно 6.32 m3/min.

Со цел да се определи вредноста на максималниот проток за време на еден 
циклус на цилиндарот за воздух, за дадено количество од 1.264m3/12 секунди, се 
користи Равеката 4 – 6.3.

Равенка 4 ‒ 6.3 Решавање на максимален динамички проток (m3/min)

Динамичка стапка на проток (m3/min) = 1.264m3/12сек x 60сек/1мин=6.32m3/min

Врз основа на динамичкиот проток којшто се користи од страна на цилиндарот за 
пневматско стегање, кои димензии треба да ги имаат компонентите на системот 
за довод на воздух?

Димензии на линијата за воздух __________________________________________

Филтер, регулатор, подмачкувач _________________________________________

Димензии на вентилот __________________________________________________

Постои и дополнителен момент за разгледување при евалуацијата на оваа 
апликација на цилиндар за пневматско стегање. Максималната динамичка стапка 
на проток е 5.52 m3/min, а бараниот минимален притисок на стегање е  6.9 bar(g) 
(45 kN сила). Како и да е, максималниот проток се јавува во моментите кога има 
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движење, додека потребниот притисок е неопходен кога нема движење во 
системот за спојување. 

Апликациите со „Статички проток“ се оние апликации каде што максималниот 
проток не се јавува истовремено со работниот притисок што се бара. Големиот 
цилиндар за пневматско стегање прикажан на Слика 4 ‒ 6.1 има потреба од 1.104 
m3/min просечен проток, со максимална стапка на проток од 6.32 m3/min и 
минимален притисок од  6.9 bar(g). Максималниот проток и работниот притисок не 
се појавуваат во исто време. Кога постои проток на воздух, се овозможува 
движење до позицијата за стегање, и во текот на тој период протокот е 
6.32 m3/min, додека барањето во однос на притисокот е единствено неопходниот 
притисок за да се обезбеди движењето. Кога движењето запира бидејќи е 
постигната бараната позиција на стегата, протокот е „нула“ (не сметајќи го 
евентуалното истекување на воздух поради несовршеност во заптивањето), 
додека потребниот притисок е еднаков на работниот притисок за стегање, односно 
6.9 bar(g).

Сметајќи дека побарувачката (на воздух) е со „Статички проток“, какви компоненти 
би избрале?

Кај апликациите со „Динамички проток“, максималниот проток и потребниот 
работен притисок мора да се обезбедат во исто време. На пример, доколку истата 
апликација со цилиндарот од претходно овој пат се користи за туркање на 
челична греда (ингот)7 наместо за функцијата за стегање, тогаш динамиката на 
операциите на цилиндарот комплетно се менува. Во овој случај, силата која е 
потребна мора да го совлада триењето и да го забрза движењето на тешкиот 
челичен полуфабрикат, со цел тоа движење да биде реализирано во времето од 
1,5 секунди. Бидејќи во овој случај движењето се случува под оптоварување, 
операцијата бара истовремено да се на располагање неопходен проток на воздух 
и работен притисок.

Кога се врши евалуација на барањата во однос на притисокот при постоечка 
потрошувачка на воздух, испитувањето на градиентот на притисокот на 
дистрибуција (види Глава 7 – Профил на притисокот, стр.139) и точката на 
поврзување на приклучните цевки се од особена важост за следното:

7 Полуфабрикат во процесот на добивање челик.
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7. Дефинирање на максималната наспроти просечната потрошувачка на 
воздух, како и нивното влијание врз градиентите на притисокот и профилот 
на притисоците на системот. 

8. Карактеризирање на потрошувачката на воздух како потрошувачка со 
„Статички проток“ или потрошувачка со „Динамички проток“, со цел да се 
верификува прифатлив профил на притисокот, при актуелните динамички 
услови.

Карактеристиките на потрошувачката и барањата во однос на максималната 
потрошувачка особено ја детерминираат соодветноста на профилот на притисок 
кај еден систем. Потрошувачката на воздух треба да биде окарактеризирана како 
потрошувачка со „Статички проток“ или потрошувачка со „Динамички проток“. 
Потрошувачката со „Динамички проток“ често се перципира како режим којшто 
бара висок притисок, додека во реалноста падовите на притисок низ компонентите 
предизвикуваат екстремно низок притисок за време на максимален проток на 
воздух. 

Определување на потребите од висок притисок 

Определувањето на потребите од висок притисок, односно потребната вредност 
на притисокот, најчесто се однесува на минималниот притисок на воздухот за 
обезбедување непречено функционирање на системот. Валидацијата на 
барањата во однос на потребниот притисок е неопходна. Притоа, точен и 
прецизен профил на притисокот ќе помогне да се утврди неопходниот притисок на 
снабдување. Особено во случај на потрошувачка со „Динамички проток“, одредени 
места на зголемен отпор во инсталацијата или, пак, истекувањата може да 
доведат до перцепција дека апликацијата бара висок притисок на снабдување за 
да може да функционира. Спротивно на ова, намалувањето на отпорите низ 
цевниот систем ќе овозможи максималниот проток да биде испорачан до местото 
на потрошувачка без дополнително зголемување на притисокот на 
компримираниот воздух. 

Правилна валидација на процесот на определување на потребите од висок 
притисок е неопходна со цел да се евалуираат можностите за заштеда на енергија 
преку намалување на притисокот на воздухот во системот.

Испитувањето на потребите од висок притисок е неопходно со цел:
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1. Одредување на притисокот и барањата во однос на протокот за 
конкретната апликација.

2. Евалуација на соодветноста на избраните точки на користење на 
воздухот низ цевната мрежа и приклучоците на неа, што е особено 
важно за апликации со „Динамички проток“.

3. Да се предвиди автоматско снимање на податоците за потрошувачката 
во однос на динамичкиот проток и притисок, како и да се документираат 
актуелните перформанси на апликацијата. 

4. Да се направи евалуација на приклучните места или модификации на 
апликацијата, соодветно складирање или компоненти за дополнително 
зголемување на притисокот (бустери) доколку е потребно. 

5. При апликации на кои вистински им е потребен висок притисок, треба да 
се разгледа влијанието на алтернативни конфигурации за снабдување 
со воздух и потенцијалните енергетски заштеди преку редуцирање на 
притисокот на воздухот во останатиот дел од системот. 
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Мерачи за притисок. Нештата не се секогаш такви како што изгледаат

Записот на податоци (Слика 4 ‒ 6.2) е од тестирање на пневматска машина. 
Користењето на воздухот е динамичко, што значи дека додека работата се 
извршува постои проток на воздух. Натпритисокот (притисокот мерен на 
манометар) покажува вредности околу 6.21 bar. Машината не функционира 
сигурно и доверливо, па затоа потребен е повисок притисок на влез. Правилно? 
Погрешно! Перцепцијата дека работниот притисок на машината е 6.21 bar е 
неточна. Вистинскиот притисок на циклусите на машината е 5.4 до 5.6 bar.

Аудит на систем за воздух
Притисок во работната точка (P5) на тест-машината
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Притисок на снабдување во системот (bar) Притисок во главниот вод за воздух (bar)
Просечни вредности на притисок 
на воздухот што се користи (bar)

Минимални вредности на притисок
на воздухот  што се користи (bar)

© 1992 Tom Taranto

Слика 4 ‒ 6.2 Запис на тест-машина за динамиката на притисокот
Механичкото придушување во манометарот не дозволува уредот брзо да 
одговори на брзите промени на динамичките услови. Бавната брзина на 
отчитување на податоците (просечни вредности на притисок на воздухот којшто се 
користи (bar)) покажува просечен притисок од околу 6.21 bar. Ако ги погледнеме 
податоците за минималните вредности на притисок на воздухот (bar), кои се 
земени на кратки временски интервали, тие покажуваат дека притисокот на 
воздухот којшто се користи во машината е всушност блиску до 5.52 bar. 

Ограничувањата кои произлегуваат од лошата конструкција на точката за 
поврзување на линијата со потрошувачот се прикажани на Слика 4 ‒ 6.3 

Сопственост на
Data Power Services



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ

© UNIDO 2018, Сите права се задржани 4 – 116

Приклучокот за користење на воздухот до тест-машината го ограничува 
динамичкиот притисок на воздухот. 

 Слика 4 ‒ 6.3 Приклучок на тест-машината со линијата за компримиран воздух

Кога се проценуваат перформансите на определена потреба од висок притисок, 
треба да се направат точни мерења на актуелните профили на работниот 
динамички притисок. Треба да се ревидира состојбата во однос на точката на 
приклучување на потрошувачот и да се исклучат какви било отпори кои би можеле 
да предизвикаат непотребен пад на притисокот во услови на максимален проток 
на воздух.

Повремени потреби од голем волумен на воздух

Повремените настани при коишто се случува голема побарувачка од волумен на 
воздух доведуваат до потреба од голема количина на проток на воздухот во 
релативно кратко време, а потоа следува подолг период со сосема ниска 
потрошувачка на воздух. 

Овој вид на повремена потрошувачка многу непредвидливо влијае врз профилот 
на притисок на системот. Притоа се создаваат барања во поглед на максималната 
потреба од воздух, која воопшто не може да се окарактеризира преку просечната 
потрошувачка на воздух.
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Најчесто, целиот систем одговара на овие повремени потреби од голем волумен. 
Брзите промени во протокот на воздух влијаат врз профилот на притисок на 
системот. Покрај тоа, овие промени делуваат врз сигналите за регулација на 
компресорот, притисокот на потисниот воздух, градиентот на притисокот при 
дистрибуцијата, како и врз притисокот кај крајните потрошувачи.

Овие повремени потреби од голем проток често предизвикуваат стартување на 
компресорот. Имајќи предвид дека мора да поминат 15-20 секунди од стартот на 
компресорот до испорачувањето на компримиран воздух во системот, ваквиот 
настан на голема побарувачка на воздух веќе може и да измине пред компресорот 
да делува на системот, односно пред да испорача компримиран воздух во 
системот. Одговорот, односно реакцијата на компресорот е неефикасна и 
непотребно се троши енергија. Потребата од воздух е подобро да се обезбеди од 
систем за складирање компримиран воздух. 

Едно вообичаено решение во вакви случаи е зголемување на притисокот на 
целиот систем. Покачениот работен притисок на системот при нормална работа, а 
со цел за задоволување на повремените падови на притисокот во услови на 
зголемен проток и одржување прифатливо ниво на минимален притисок, може да 
доведе до загуба на енергија.

Повремена потреба од голем волумен – Динамички профил
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Слика 4 ‒ 6.4 Настан со висока побарувачка на волумен од воздух

Испитување на повремени настани на побарувачка од голем 
волумен

Неопходно е следното: 

1. Да се дефинират краткотрајните максимуми во протокот на воздух, 
минималниот притисок, како и стапката на падот на притисокот во 
системот. Соберете ги информациите неопходни за пресметка на 
можните решенија за складирање на компримиран воздух во системот. 

2. Мерете го времетраењето на овие настани на висока потрошувачка и 
вкупно потрошениот воздух.

3. Мерете го временскиот интервал помеѓу настаните на висока 
потрошувачка  и проверете ја способноста за повторно полнење на 
резервоарот за време на расположливиот период помеѓу два настани.

4. Оценете ја брзината на реакција на регулацијата на компресорот и 
определете дали компресорот работи непотребно.

5. Земете предвид дека зголемувањето на притисокот во системот можеби 
е оперативно решение избрано при недоволен капацитет за складирање 
на воздухот. 

Повремените настани на побарувачка на голем волумен варираат во зависност од 
карактеристиките на  апликациите кои ги креираат овие настани. Влијанието врз 
перформансите на системот често се рефлектира врз сите компоненти од 
системот за компримиран воздух. Пореметувањето би предизвикало реакција на 
регулацијата на воздушниот компресор, која може непотребно да го стартува 
компресорот. Падот на притисокот низ опремата за третирање на воздухот и 
линијата за дистрибуција ќе се променат за време на наглиот пад на протокот кај 
компресорот. Сите потрошувачи на воздух, на кое било место во системот, ќе 
предизвикаат пореметување во притисокот на снабдувачката страна на системот. 
Потенцијалните решенија во вакви случаи се различни, и тие зависат од 
карактерот на настаните со голема потрошувачка кои ги предизвикуваат овие 
нарушувања.

Запомнете, сѐ што се случува во системот за компримиран воздух влијае врз сите 
останати компоненти во системот за компримиран воздух. Преземете мерки за 
контрола на настаните на потрошувачка на голем волумен и минимизирајте го 
нивното влијание врз системот за компримиран воздух. 
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Цевна мрежа – водови кон крајните потрошувачи

Линиите за компримиран воздух кон потрошувачите обезбедуваат компримиран 
воздух од главните гранки на системот (главниот вод за компримиран воздух) кон 
местата на користење на воздухот, каде што ќе се искористи неговата пневматска 
енергија. Енергијата која се испорачува на местото на потрошувачката на 
воздухот е функција од протокот и притисокот, при што се случува 
трансформација на пневматската во механичка енергија. Вообичаено е да се 
најдат изведби на системи од цевки кои имаат загуби на притисок помеѓу главниот 
вод и местото на потрошувачка од 1.4 до 2 bar, па и повеќе. 

Тоа резултира во слаби перформанси или ненадежна работа на пневматската 
опрема. Најчесто операторите воочуваат дека апликацијата работи подобро кога 
притисокот е повисок. Интуитивно, апликацијата работи полошо кога притисокот е 
понизок. Кое е решението? Зголемување на притисокот на системот за воздух. 
Симптомите се отстрануваат, но дали и болеста е излекувана? Често, клучната 
причина за слабите перформанси на апликацијата е загубата на притисок во 
линијата кон потрошувачите. Која изведба на цевниот систем од прикажаните 
примери очекувате да работи најдобро? Онаа со мали (лошо димензионирани) 
филтри, гумени црева и резервен сушач; или, пак, систем со правилно 
димензионирани филтри, инсталиран траен цевен систем и без потреба од 
резервни компоненти?
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 Слика 4 ‒ 6.5 Примери за различни изведби на линии кон потрошувачите на 
воздух

Што треба да запомниме – Проектирање системи за воздух

1. Разликување и идентификување на условите на динамички проток како 
просечен спрема врвен проток.

2. Класификација на потрошувачката на воздух како „Статички проток“ или 
„Динамички проток“.

3. Начините на поврзување на линијата кон потрошувачот имаат големо 
влијание врз перформансите на апликацијата. 

4. Проверка на проценетите вредности за потребите од висок притисок со 
цел да се валидираат овие потреби од висок притисок.

5. Манометрите имаат бавен одѕив на промените на притисокот. Може да 
бидат неопходни трансмитери за притисок и следење на вредностите со 
поголема фреквенција за прецизно дефинирање на динамиката на 
промените на притисокот. 

Клучни енергетски точки – Проектирање системи за воздух

6. Обезбедување повисок притисок кај крајните потрошувачи преку повисок 
притисок на потисот од компресорот ја зголемува  ангажираната моќност 
на компресорот (kW) за 6% за секој bar.
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7. Лошото проектирање на цевниот систем со зголемени отпори може да 
креира перцепција дека на крајниот потрошувач му е потребен повисок 
притисок отколку што тоа е навистина потребно.

8. Да се минимизира употребата на црева за поврзување. Тие имаат многу 
повисок пад на притисокот (помал ID) отколку цевка со истиот дијаметар. 

9. Тогаш кога користењето црева е неизбежно, изберете димензија врз 
основа на внатрешниот дијаметар и максималниот проток. Избегнувајте 
користење црева, конектори за црева и стеги за црева. Тие многу 
ограничуваат и често имаат истекувања.

10.Не користете резервни помошни (дополнителни) сушачи, филтри и сл., 
бидејќи секоја компонента значи дополнителен пад на притисок. 

11.Избегнувајте прекумерно филтрирање, одржувајте соодветна чистота на 
компримираниот воздух соодветна на барањата на конкретната 
апликација. 

12.Кога компонентите не се соодветно димензионирани, особено ако се 
пресметувани за просечни стапки на проток наместо за максимални 
протоци, притисокот во системот најчесто е повисок со цел да се 
приспособи кон несоодветно димензионираните компоненти. 

13.Димензионирајте ја целокупната поврзана опрема во однос на 
актуелните динамички услови на конкретната аликација. Сметајте на 
максималниот проток којшто мора да биде обезбеден, а не 
димензионирајте ја опремата според просечните стапки на протокот. 
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Балансирање на снабдувањето со побарувачката

Во системот за компримиран воздух, секогаш кога снабдувањето ќе ја надмине 
потрошувачката, притисокот ќе се зголеми. Соодветно на тоа, кога 
потрошувачката го надминува снабдувањето, притисокот ќе се намали. Стапката 
на зголемување или намалување на притисокот зависи од тоа колкав е вишокот, 
односно недостатокот на снабдувањето на волумен на воздух во системот. 
Притоа, колку што е системот поголем, толку е побавен порастот односно падот 
на притисокот, во зависност од тоа дали снабдувањето има вишок или недостаток 
на воздух. 

Кога производството (снабдувањето) и потрошувачката на компримиран воздух се 
балансирани (протокот којшто влегува во системот е еднаков на протокот којшто 
излегува од системот), притисокот во системот ќе остане константен.

Стабилизирање на работниот притисок на системот

Сите системи за компримиран воздух имаат некој минимален притисок што е 
неопходен за правилно функционирање на системот. Најчесто, тој притисок не е 
дефиниран. Како и да е, сѐ додека притисокот е над минималниот, на пример 5.52 
bar,  нема забелешки. Работењето на компресорот на 7.58 bar, одржува 6.9 bar во 
системот и операциите се задоволени. Доколку 5.9 bar е прифатливо,  тогаш 6.9 
bar ќе претставува подобрување на операциите на системот. Точно?

Погрешно! Повисок притисок не значи дека е подобро. Испораката на 1.0 bar 
повисок притисок во системот, ќе го принуди системот да потроши 12% поголем 
проток (доколку не постои ефективна регулација во системот). Тоа, пак, 
предизвикува компресорот(-ите) да потрошат 7% повеќе ангажирана моќност за 
секој 1 bar зголемување на излезниот притисок. Вкупната загуба на енергија во 
системот е 19%.

Бидејќи притисокот во системот е зголемен, сите неконтролирани истекувања и  
потрошувачите на воздух ќе бараат поголема количина компримиран воздух. 
Вообичаена практика е системите за компримиран воздух да работат во режим на 
повисок притисок од потребниот. Ова води до зголемување на потрошувачката на 
компримиран воздух во системот. Оваа зголемена потрошувачка се нарекува 
вештачка потрошувачка. 

Со цел да се елиминира вештачката потрошувачка, пожелно е системот да работи 
со притисок на страната на потрошувачката којшто ќе биде поставен на најнискиот 
оптимален притисок неопходен за поддршка на барањата на производството. 
Каков било повисок притисок ќе креира извесна вештачка потрошувачка, при што, 
колку е повисок притисокот, толку е поголема вештачката потрошувачка. 
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Вкупните загуби во врска со вештачката потрошувачка во еден систем зависат не 
само од тоа колку висок е притисокот на страната на потрошувачката, туку исто 
така зависат и од тоа колку е регулирана потрошувачката на компримиран воздух. 
На пример, доколку притисокот на системот е 1.0 bar  над оптималниот баран 
притисок, и 50% од потрошувачката на компримиран воздух е нерегулирана, 
тогаш уделот на вештачка потрошувачка е околу 6.0%.

Вештачка потрошувачка

Применувајќи зголемен притисок на воздух (bar) врз мал отвор (процеп), се 
зголемува протокот (m3/min) на компримиран воздух низ тој отвор. Мал отвор со 
дијаметар од 8 mm, со коефициент 0.61 и притисок од 7 bar пред отворот, ќе 
овозможи истекување на  2.88 m3/min компримиран воздух. 

Да претпоставиме дека наместо 7 bar, притисокот во истата точка изнесува 6 bar. 
Истиот отвор со 8 mm во дијаметар ќе овозможи минување 2.52 m3/min 
компримиран воздух. Тоа е околу 12% помала потрошувачка при 1.0 bar понизок 
притисок испорачан во системот. 

Вештачка потрошувачка – Доведување на зголемен притисок (bar) кај мал отвор го 
зголемува протокот (m3/min) на компримиран воздух низ тој отвор. 

Слика 4 ‒ 6.6 Вештачка потрошувачка при зголемен притисок

Разликата помеѓу протокот на воздух при оптимален работен притисок на 
системот и протокот што се троши при реалниот (актуелниот) притисок испорачан 
во системот се вика ВЕШТАЧКА ПОТРОШУВАЧКА. Во примерот погоре, работата 
на притисок од 7 bar создава 2.8 m3/min вештачка потрошувачка, предизвикувајќи 
загуба од 12% на воздухот којшто се испорачува во системот.
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Каква било неконтролирана потрошувачка на воздух ќе придонесе кон вештачката 
потрошувачка на системот, доколку притисокот во системот е покачен над 
минималниот притисок што обезбедува правилно функционирање на 
апликацијата. Доколку апликацијата има регулатор, тоа не значи само по себе 
дека таа е регулирана. Многупати, брза проверка на регулаторот открива дека тој 
е нагоден на максимум и дека всушност ништо не регулира. Парцијално отворен 
вентил не е регулатор. Парцијално отворен вентил е едноставно помал отвор во 
цевката, во споредба со сличен вентил целосно отворен. Неконтролираните 
истекувања претставуваат нерегулирана потрошувачка. Зголемувањето на 
притисокот во системот предизвикува низ секое место на пропуштање да истекува 
поголема количина воздух. 

Неконтролирани истекувања

Општо е познато дека системите за компримиран воздух имаат пропуштања, 
односно истекувања. Она што почесто не е познато е колкаво е тоа истекување и 
колку чини тоа. Добро одржувани системи може да губат 20% од своето 
производство преку истекувањата. Слабо одржувани системи може да губат и до  
40% или 50%. 

Следната табела е проценка на истекувањата на компримиран воздух во 
дадените работни услови. Податоците се базираат врз отвор (процеп) со остри 
рабови и коефициент од 0.61. Истекувањето и трошоците може да се зголемат до 
40% за добро заоблени рабови на отворот (коефициент на проток = 0.97).

Дијаметар на отворот, mm
Притисок 

на 
манометар 

пред 
отворот, 

bar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

4 0.03 0.11 0.25 0.45 0.70 1.01 1.38 1.80 2.28 2.82 6.34 11.28
4.5 0.03 0.12 0.28 0.50 0.78 1.12 1.52 1.98 2.51 3.10 6.98 12.40
5 0.03 0.14 0.30 0.54 0.85 1.22 1.66 2.16 2.74 3.38 7.61 13.53

5.5 0.04 0.15 0.33 0.59 0.92 1.32 1.79 2.34 2.97 3.66 8.24 14.65
6 0.04 0.16 0.35 0.63 0.99 1.42 1.93 2.52 3.19 3.94 8.87 15.78

6.5 0.04 0.17 0.38 0.68 1.06 1.52 2.07 2.70 3.42 4.23 9.51 16.90
7 0.05 0.18 0.41 0.72 1.13 1.62 2.21 2.88 3.65 4.51 10.14 18.03

7.5 0.05 0.19 0.43 0.77 1.20 1.72 2.35 3.06 3.88 4.79 10.77 19.15
8 0.05 0.20 0.46 0.81 1.27 1.82 2.48 3.24 4.11 5.07 11.40 20.27

8.5 0.05 0.21 0.48 0.86 1.34 1.93 2.62 3.42 4.33 5.35 12.04 21.40
9 0.06 0.23 0.51 0.90 1.41 2.03 2.76 3.60 4.56 5.63 12.67 22.52

9.5 0.06 0.24 0.53 0.95 1.48 2.13 2.90 3.78 4.79 5.91 13.30 23.65
10 0.06 0.25 0.56 0.99 1.55 2.23 3.03 3.96 5.02 6.19 13.94 24.77

Табелата е заснована врз коефициентот на проток од 0.61.
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Табела 4 ‒ 6.1 Пропуштање воздух низ мал отвор

Постои компонента на вештачка потрошувачка во истекувањето. Количината 
компримиран воздух што се губи како резултат на истекувањата е помала при 
понизок притисок во системот. Регулирањето на притисокот во системот може да 
придонесе кон значително намалување на загубите и трошоците поради 
истекувањето, без притоа да се врши поправка на ниту едно место на истекување. 
Поправката на местата на истекувањето е секако важно, а приоритетите при 
поправката треба да бидат базирани врз анализа на трошоците за санација во 
однос на заштедите што ќе се остварат. 

Мерењата направени во текот на проценувањето/анализата на системот за 
компримиран воздух го дефинираат профилот на потрошувачка на постројката, 
како и промените на просечната потрошувачка на воздух во текот на денот. 
Максималната потрошувачка на воздух во системот во услови на нагло 
намалување на притисокот, како и во преодни (нестационари) режими, исто така е 
дефинирана. Нестабилноста на притисокот во системот е исто така снимена, 
односно забележана, и избрана е почетна целна вредност на притисокот која 
треба да се одржува од страна на системот за контрола. 

Вообичаено, активностите вклучуваат нагодување на контролите со цел 
балансирање на енергијата која се доведува во системот со потрошувачката на 
компримиран воздух. Преку балансирањето на испораката со потрошувачката, 
притисокот на системот се одржува стабилен на нивото на почетната зададена 
вредност на притисокот. Во текот на времето, системот треба да се нагодува 
преку намалување на притисокот на страната на потрошувачката со цел 
регулација на притисокот на снабдувањето во системот на најниската прифатлива 
вредност. Целната вредност на притисокот на страната на снабдувањето со 
компримиран воздух во системот и системот за контрола на компресорот треба да 
бидат усогласени за да има оптимална работа. Конечно, постојат три цели:

1. Минимизирање на трошоците за производство на компримиран воздух;

2. Регулација на потрошувачката на воздух и редуцирање на вештачката 
потрошувачка;

3. Креирање регулирано складирање воздух за снабдување во моментите 
на максимална потрошувачка.

Постојат многу придобивки од почетната стабилизација на притисокот на испорака 
во системот. Уделот на вештачка потрошувачка така веднаш се става под 
контрола. Одѕивот од системот за контрола на компресорот е подобрен, 
циклусите на оптоварувањето се поизрамнети и фреквенцијата е намалена. Се 
подобрува искористеноста за складирање во постоечкиот волумен на резервоарот 
за складирање, преку воспоставување диференцијален притисок. Енергијата која 
е складирана обезбедува поддршка за диманичките, краткотрајни настани во 
однос на потрошувачката и го стабилизира притисокот во системот. 
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Намалување на вештачката потрошувачка

Аудит на системот за воздух – Намалување на вештачката потрошувачка
Тест#21 Реакција на системот за регулација

6.3
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7
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8

13:07 13:08 13:09 13:10 13:11 13:12 13:13 13:14 13:15 13:16 13:17 13:18 13:19 13:20
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Притисок во системот (bar) C#1 225 kW Притисок на потис (bar)
C#2 262 kW Притисок на потис (bar) Проток во системот (m3/m)

© 1992 Tom Taranto

Слика 4 ‒ 6.7 Намалување на вештачката потрошувачка

Податоците забележани погоре се земени за време на аудитот на систем за 
компримиран воздух и го илустрираат бенефитот од контролата на 
притисокот/протокот. Во овој случај, контролата на притисокот/протокот (видови 
на контрола на системот – Прилози E и H) се врши со рачно манипулиран прооден 
вентил со повеќе завртувања, којшто е поставен на цевководот. Иако контролата 
не е многу прецизна, а времето на одѕивот може да се подобри, сепак работењето 
на системот е подобрено. 

Избраниот целен притисок е 6.55 bar, бидејќи нормалниот циклус на 
оптоварување на компресорот во моментов резултира со 6.55 bar минимален 
притисок во системот.  Регулирањето на системот започнува околу 13:08 часот. 
Пред регулацијата на притисокот/протокот, просечниот проток на системот е 
малку понизок од 51 m3/min, а циклусите на оптварувањето се на ниво од околу 2 
циклуси во минута. Почетните промени се појавуваат во периодот помеѓу 13:09 и 
13:14 часот. Работата на регулираниот систем, резултира во контролирана 
потрошувачка од 42.5 m3/min и фреквенција на оптоварувањето од 1 циклус во 
минута. 

Сопственост на
Data Power Services
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Во системот погоре, дури и груба регулација на притисокот/протокот ја намалува 
потрошувачката на воздух за 16% и го намалува на половина бројот на циклусите 
на оптоварување на компресорот.

Димензионирање системи за примарно складирање на воздух

Примарниот систем за складирање воздух поставен пред контролата за 
притисок/проток е дизајниран за да го обезбеди расположливиот волумен на 
воздух од резервоарот. Складираната енергија е значајна компонента за 
стабилноста на системот. Кога стартува некоја машина или процес, се јавува  
рапидно зголемување на побарувачката на воздух (енергија) од страна на 
системот. Системот за складирање брзо ја обезбедува таа енергија. Во случај на 
голема побарувачка, која бара зголемување на капацитетот од компресорите, 
резервоарите обезбедуваат енергија за да го наместат времето што е потребно за 
да реагира системот за контрола на компресорите.

Волуменот на резервоарот, самиот по себе, не создава корисен капацитет за 
складирање воздух. Секој систем за компримиран воздух има свој целен притисок 
од страната на снабдување во системот. Снабдувачкиот систем чијшто притисок 
паѓа под целниот ја доведува во прашање својата доверливост. Затоа, притисокот 
на складирање мора да се одржува повисок од овој целен притисок на системот. 
Расположливиот капацитет на компримиран воздух (енергија) во складишниот 
резервоар зависи од  волуменот на резервоарот и од разликата на притисоците 
помеѓу резервоарот PS и целниот снабдувачки притисок во системот PT.

Доколку притисокот на испорака е над целниот, загубата на енергија како резултат 
на вештачката потрошувачка може да изнесува до 12% за секој bar повисок 
притисок од целниот (доколку потрошувачката на воздух не е регулирана). 
Целниот притисок треба да биде најнискиот оптимален притисок за непречено и 
квалитетно снабдување на потрошувачите со компримиран воздух. 

Ако се прави прооценка или анализа на складирањето, за опремата треба да се 
земе предвид дека ќе има капацитет потребен за надминување на фреквентноста 
на потребите и повремените настани кои се случуваат, како што е објаснето во 
Профилот на потрошувачка на постројката (види Дел 6). Времето и начинот како 
ќе реагира контролата на притисок/проток зависи од природата и магнитудата на 
промените на протокот за време на потребите кои предизвикуваат нагли падови 
на притисокот. Како дополнување на динамичкиот одѕив, регулацијата 
притисок/проток мора исто така да одржува регулирана разлика на притисоци 
помеѓу оној во резервоарите за складирање и целниот притисок на испорака во 
системот. Регулацијата на притисок/проток мора да биде во состојба да ги 
овозможи високите протоци низ системот, а истовремено да одржува низок 
диференцијален притисок. Неопходно е одржување стабилна работа за време на 
ниска потрошувачка на воздух, со големи можности за намалување на 
капацитетот на постројката.
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Складирање; езеро наспроти резервоар

Примерите илустрирани подолу покажуваат дека еден резервоар за воздух е 
повеќе сличен на езеро, додека едно складиште на воздух е повеќе слично на 
резервоар. 

 

 Слика 4 ‒ 6.8 Регулација на притисок/роток на диференцијалниот притисок на 
складиштето

Доколку нивото на езерото расте, водата истекува од него побрзо и поплавува сѐ 
низводно. Во повеќето системи за компримиран воздух, системите за контрола на 
компресорот се нагодени повисоко од целниот притисок на испорака. 
Складиштето се одржува на тој висок притисок, и го има на располагање 
потребниот воздух. Но, повисокиот притисок од потребниот ќе предизвика 
„поплава“  низводно, резултирајќи во 12% загуба на енергија за секој 1bar 
зголемување на притисокот над целниот, преку вештачката потрошувачка.

Наспроти претходниов пример, доколку на испустот од езерото се изгради брана, 
тогаш езерото станува резервоар. Доколку нивото на езерото расте, истекот на 
вода од езерото сега е регулиран и поплавата низводно се превенира, односно 
нема да се случи. Кај систем за компримиран воздух, браната е всушност 
регулаторот на притисок/проток и вентилот за придушување. Како што се 
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зголемува притисокот, реагира контролата притисок/проток и протокот се 
пригушува со цел спречување на порастот на притисокот низводно. Вештачката 
потрошувачка е спречена.

Индустриските системи за компримиран воздух користат најмала количина воздух 
кога притисокот е најнизок. Кога притисокот на резервоарот е еднаков на целниот 
притисок во системот, нема расположлив воздух од складиштето. 

Пресметка на компримираниот воздух за примарно складирање

Употребливиот компримиран воздух, расположлив од примарното складиште, е во 
функција од волуменот на резервоарот за складирање и разликата на притисоци 
помеѓу притисокот во складиштето (PS) и целниот притисок за испорака (PT) во 
системот. Формулата за пресметка на употребливиот воздух од примарното 
складиште е прикажана подолу. 

 

 







 


amb
sa P

PPVV minmax

Равенка 4 ‒ 6.4 Пресметка на капацитетот за складирање
Каде што:

Va = Волумен на воздух: употреблив капацитет за складирање 
компримиран воздух
Vs = Волумен на резервоарот: Вкупен волумен на складиштето
Pmax = Максимален притисок: Притисок на складиштето, односно 
резервоарот  (притисок на исклучување)
Pmin = Минимален притисок: Неопходен притисок за складиштето, 
односно резервоарот (притисок на вклучување)
Pamb = Апсолутен притисок на амбиенталниот воздух

Ќе забележите дека употребливиот воздух во складиштето е 
правопропорционален со разликата на притисоци во складиштето. Со волумен од 
6 метри кубни на резервоарот; на  0.33 bar = 2 m3 волумен на воздух; на двојно 
повисока разлика на притисоците, т.е на 0.66 bar = 4 m3, односно двојно повеќе. 
На шестпати повисока разлика на притисокот, (0.33 bar x 6), шестпати се 
зголемува (12 m3) на искористливиот волумен на воздух. Доколку зададената 
вредност на регулаторот на компресорот е еднаква со целниот притисок на 
испорака во системот (PT), тогаш не постои употреблив волумен на воздух од 
складиштето. Воопшто не е важно колку е голем волуменот на самото складиште, 
туку едноставно, без разлика на притисоците нема ниту употреблив волумен на 
воздух од складиштето. 

Нагодувањето на системот подразбира корекција во зададените вредности на 
контролите на компресорот, со цел оптимизирање на употребливиот волумен на 
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воздух од складиштето. Оптималното складирање воздух зависи од динамиката 
на системот и врвните (пикови) протоци кои треба да ја задоволат побарувачката. 
Изведбата на складиштето чини пари, бидејќи зголемувањето на притисокот на 
производството на компримиран воздух ги зголемува трошоците во енергијата за 
произведување компримиран воздух за 6% за секој 1.0 bar зголемување на 
притисокот. Сепак, недоволниот капацитет за складирање води кон нестабилност 
на системот и работа во услови на поголем производствен капацитет, за да се 
задоволат врвните оптоварувања (види Слика 4 ‒ 6.10). 

Споредба на испитувањето на перформансите на систем за воздух
Правилно нагодени перформанси на систем со меѓурегулација
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 Слика 4 ‒ 6.9 Правилно нагоден систем со контрола притисок/проток

На сликата Слика 4 ‒ 6.9  погоре, се прикажани податоците за правилно нагоден 
систем којшто обезбедува разлика на притисоците на складирање помеѓу 0.34 и 1 
bar, со регулација притисок/проток нагодена на целниот притисок на испорака од 
6.55 bar. Дијаграмот подолу, Слика 4 ‒ 6.10, ги покажува мерењата кои се 
направени за неправилно нагоден систем. Регулацијата притисок/проток е 
заобиколена, зададените вредности на компресорот се намалени за да обезбедат 
контрола на изворот, без постоење разлика на притисоците кај складирањето. 
Податоците подолу значајно се разликуваат од оние за правилно нагоден систем. 
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Слика 4 ‒ 6.10 Перформанси на системот без контрола притисок/проток

Неправилно нагодениот систем којшто работи без контрола притисок/проток и без 
разлика на притисоците за складирање работи со слаби перформанси. Целниот 
притисок на испорака во системот е помалку конзистентен. Компресорот за врвно 
оптоварување работи со многу брзи циклуси на оптоварување. Системот е воден 
од циклусите на оптоварување на компресорот, и потрошувачката на воздух се 
зголемува. Компресорот за базно оптоварување е цело време со 100% капацитет 
на работење. Конечно, недостатокот од употреблив волумен на воздух од 
складиштето го принудува компресорот за врвно оптоварување да работи 
континуирано за да ги задоволи повремените максимуми во потрошувачката на 
воздух. Неправилно нагодениот систем се соочува со слаби перформанси и 
загуби на енергија.

Клучни сознанија – Балансирање на испораката и 
потрошувачката

1. Стабилизирајте го работниот притисок на системот;

2. Количината на енергија во складиштето зависи од волуменот на 
резервоарот и контролираната разлика на притисоците.

Споредба на испитувањето на перформансите на систем за воздух
Неправилно нагодени перформанси на систем со меѓурегулација
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Клучни енергетски точки – Балансирање на испораката и 
потрошувачката

3. Покачениот притисок на воздухот ја зголемува потрошувачката на 
компримираниот воздух кај истекувањата и нерегулираната потрошувачка. 

4. Неконтролираните истекувањата може да се намалат со нагодување на 
понизок притисок на системот.

5. Вештачката потрошувачка е дел од секое неконтролирано истекување и 
секоја потрошувачка на воздух.

6. Целниот притисок за снабдување треба да биде најнискиот оптимален 
притисок што ќе ја задоволи побарувачката на воздух.

7. Складиштето за воздух треба да биде проектирано така што ќе може да ги 
задоволи барањата при нагли падови на притисокот, настаните дефинирани 
во профилот на потрошувачката и да ја подобри реакцијата од страна на 
системот за контрола на компресорот.
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Глава

7
Глава 7 - Профил на 

притисокот
Профилот на притисокот на системот за компримиран воздух е графички приказ 
на притисокот на компримираниот воздух на различни места во системот. 
Профилот на притисокот влијае врз многу аспекти од работењето и врз вкупната 
ефикасност на системот. Најевидентен е притисокот на крајната точка на 
потрошувачката, којшто мора да биде на прифатливо ниво со цел задоволување 
на барањата на процесите. Профилот на притисокот треба да се мери на неколку 
важни места во системот за компримиран воздух.

Типични места за мерење на притисокот кои се користат за креирање на профил 
на притисокот:

 Максимален работен притисок на компресорот (MWP);
 Опсег на контрола на компресорот;
 Пад на притисок во опремата за третирање на воздухот;
 Разлика на притисоците обезбедена од примарното складирање;
 Притисок на испорака во системот (во главниот вод);
 Притисок на дистрибуцијата во една или повеќе гранки кон 

потрошувачите;
 Притисок во точката на мрежата каде што е приклучен на потрошувачот;
 Притисок кај крајниот корисник (не е прикажан во профилот подолу). 

Дијаграмот на профилот на притисок којшто е прикажан подолу покажува 
максимален работен притисок на компресорот (MWP) од 9.0 bar. Опсегот на 
контрола на компресорот е 8.0 до 8.7 bar. Падот на притисокот низ опремата за 
третирање на воздухот е 0.5 bar, што би значело дека притисокот на 
снабдување на системот (во главниот вод) има нормална вредност од 7.5 bar. 
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 Слика 4 ‒ 7.1 Профил на притисокот за минимален и нормален работен 
притисок

Минималниот дозволив притисок на испорака/снабдување изнесува 6.5 bar, и со 
него ќе може да се обезбеди притисок од 5.5 bar, којшто се бара кај крајниот 
потрошувач. Ова дозволува 1 bar повеќе притисок  „за секој случај“, доколку има 
некое нарушување на системот. Вообичаено е да се нагоди работниот притисок 
да биде повисок од најнискиот притисок неопходен за поддршка на процесот на 
производство. 

За време на нормалната работа, профилот на притисок на страната на 
потрошувачката покажува 2 bar загуба на притисокот во дистрибутивниот цевен 
систем. Резултатот е нормален дистрибутивен притисок во главниот вод од 
7.3 bar и 0.8 bar загуба на притисок во линијата на потрошувачот. Нормалниот 
работен притисок за крајниот потрошувач е 6.5 bar, за да се задоволи барањето 
од 5.5 bar.

Во суштина, вишокот на притисок од 1.0 bar создава разлика на притисокот за 
примарно складирање, имајќи предвид дека најнискиот оптимален целен притисок 
на испорака во главниот вод е 6.5 bar. (Најнискиот оптимален целен притисок е 
минималниот притисок на испорака во главниот вод, неопходен за правилна 
поддршка на барањата на производниот процес.)
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Слика 4 ‒ 7.2 Профил на притисокот што ја прикажува разликата на притисоци 
за складирање

Додавањето 1.0 bar нормален притисок на испорака е неопходно за создавање 
употребливо складирање воздух и исто така го подига нивото на притисок на 
целиот систем, зголемувајќи ја вештачка потрошувачка.

Постои и дополнителна загуба на притисокот помеѓу точката на приклучување на 
потрошувачот и точката на потрошувачот. Притисокот во точката на потрошувачот 
е онаа точка каде што енергијата на компримираниот воздух се претвора во 
корисна работа. Тоа може да биде пневматски цилиндар, мешалка, стега, 
прскалка и сл. Најчесто, загубата на притисокот помеѓу точката на приклучување 
на потрошувачот и точката на потрошувачот е резултат на проектните барања од 
страна на оригиналните испорачатели на опремата, оние кои ја обезбедуваат 
опремата на пневматски погон.

Профилот на притисокот на еден постоечки систем се креира преку мерење на 
работниот притисок на системот. Снимањето на податоците е често неопходно со 
цел да се разбере како се менува профилот на притисокот во текот на времето. 
Снимачите на податоци (Data loggers) се поставуваат на различни локации. Со 
синхронизирање на времето на овие уреди може истовремено да се анализираат 
динамичките промени во профилот на притисокот.
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Практична примена на профилот на притисок

Профилот на притисок на системот за компримиран воздух има многубројни 
ефекти врз работењето на системот и неговата ефикасност. Има многу практични 
сознанија кои инженерот за системи за компримиран воздух треба да ги евалуира. 
Најнискиот оптимален притисок на испорака во главниот вод зависи од бараниот 
притисок кај потрошувачот и од загубите на притисок во цевната мрежа за 
дистрибуција и во линиите за приклучување на потрошувачите. Профилот на 
притисок на страната на испорака е ограничен од максималниот работен притисок 
на инсталираните компресори. Опсегот на регулација на притисокот, загубата на 
притисокот низ опремата за третирање на воздухот и додатокот на притисок за 
примарно складирање мора да резултираат во притисок еднаков или повисок 
отколку најнискиот оптимален притисок на испорака во главниот вод.

За да ги оптимира перформансите на системот за компримиран воздух, инженерот 
мора да го определи целниот притисок на испорака во главниот вод. Целниот 
притисок на испорака во главниот вод треба да биде најнискиот оптимален 
притисок што ќе ги задоволи барањата на производство кај потрошувачот. 
Работењето при зголемено висок притисок носи загуби на енергија.

Кога се врши оптимирање на најнизок работен притисок, ефектите се:

 Намалувањето на притисокот на системот ја намалува потрошувачката 
на енергија;

 Моќноста кај компресорот паѓа за 6% за секој bar намалување на 
притисокот (кај волуменските компресори);

 Потрошувачката на воздух во системот се намалува за 6 % до 12% за 
секој bar намалување на  притисокот (под претпоставка дека  50% до 
100% од потрошувачката на воздух е нерегулирана).

Целниот притисок треба да се избере само по оценувањето на профилот на 
притисокот и по елиминирањето на непотребните ненадоместливи загуби на 
притисок. Како резултат на лоша изведба на црева, фитинзи, филтри, регулатори 
и сл., на местото на приклучување на потрошувачот, вообичаено е да се најде 
загуба на притисокот од 1 bar(g), па дури до 3 bar(g) или повеќе. Прифатливиот 
пад на притисокот треба да биде понизок и да изнесува од 0.2 до 0.5 bar(g).

Пред изборот на целниот притисок на испорака во главниот вод, 
ненадоместливите загуби на притисок во системот треба да се сведат на 
минимум.

Постојат два типа на разлика на притисоците во системот: 

1. Прв е т.н. ненадоместлив пад на притисокот, на пример низ филтер – којшто 
е загуба на енергија во системот;
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2. Втор е т.н. надоместлива разлика на притисоците, како што е зголемениот 
притисок во резервоарот за складирање на воздух. Постои зголемен трошок 
за енергија во системот кога енергијата на компримираниот воздух се 
внесува во резервоарот. Како и да е, ова е надоместлива енергија која ќе 
биде искористена кога на системот ќе му затреба енергијата што е 
складирана.

 Компоменти на системот за воздух со ненадоместлив пад на 
притисокот

o Цевки и фитинзи на цевки, т-спојки, колена, вентили и сл.;
o Куќиштето на филтерот и филтрирачкиот елемент (пофина 

филтрација = повисока загуба на притисок);
o Постладилници, сушачи на воздух и сепаратори на влага;
o Црева, фитинзи, елементи за брзо исклучување, филтри кај 

потрошувачот и подмачкувачи;
o Пропусти, игличести вентили (ограничувачи), регулатори на брзина, 

цевки и фитинзи.

 Компоненти на системот за воздух со надоместлива разлика на 
притисокот

o Резервоари за воздух, примарни и секундарни, места на 
потрошувачка;

o Надоместливата енергија е пропорционална со разликата на 
диференцијалниот притисок на резервоарот (краjниот притисок минус 
почетниот притисок);

- Резервоарите имаат мал удел во ненадоместливата загуба низ 
приклучоците на цевките на влезот и на излезот од резервоарот. 

- Цевководите имаат мал удел во надоместливата енергија. 
Волуменот на цевките вообичено е мал во споредба со вкупниот 
волумен на резервоарот. Системите со стабилна работа имаат 
минимална разлика на притисоците во цевководите; пожелно е 
дистрибутивните цевководи да работат со постојан и конзистентен 
притисок. 

 Компоненти на системот за воздух со ненадоместлив и 
надоместлив пад на притисок

o Регулатор на притисокот;

- Надоместлива загуба на притисок; зголемување на притисокот е 
можно само ако регулаторот го нагодиме на највисок можен 
притисок; 
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- Ненадоместливата загуба на притисок го вклучува т.н „off-set“ 
притисок, којшто е неопходна разлика на притисоците за 
поместување на елементот на регулаторот во позиција за 
регулација. Дополнителна загуба на ненадоместлив притисок  е 
поради протокот на воздух низ регулаторот, и тоа е онаа загуба на 
притисок кога регулаторот е целосно отворен. 

o Регулација притисок/проток;

- Надоместлива разлика на притисоците –  разликата на притисок 
на складиштето-резервоарот (крајниот притисок минус почетниот 
притисок) расположлива во системот за одржување на зададената 
вредност за целниот притисок на снабдување на испорачаниот 
регулиран проток.

- Ненадоместливата загуба на притисокот вклучува регулација на 
разликата на притисоците неопходна за придвижување на 
елементот од регулаторот на проток во позиција за регулацијата. 
Дополнителна загуба на ненадоместлив притисок  се поврзува со 
стапката на проток на воздух низ регулаторот и резултира во 
загуба на притисок кога регулаторот за проток е целосно отворен. 

Еден оптимален дизајн на профилот на притисокот ги минимизира 
ненадоместливите загуби на притисок и го дефинира минималниот притисок на 
местото на поврзување со потрошувачот. Работниот притисок на компресорот во 
крајната точка на профилот на притисокот треба да биде минималниот притисок  
што ќе ја обезбедува разликата на притисоци во системот. 

Критериуми за креирање на профилот на притисок

Оптималниот дизајн на профилот на притисокот на еден систем за компримиран 
воздух треба да ги задоволува следните цели:

1. Работата на контролата на компресорот во најтесен можен опсег на 
притисокот треба да обезбеди: 

a. Непотребните компресори автоматски да се исклучат.

б. Сите компресори, освен еден, да работат со полн капацитет.

в. Само еден компресор да го обезбедува врвното оптоварување, 
при што ќе се избере најефикасната расположлива контрола за 
парцијалното оптоварување.

2. Работење на компресорот со најниска можна вредност на притисокот на 
потис.
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3. Воспоставување притисок кај потрошувачот којшто ќе биде на најниската 
оптимална вредност неопходна за задоволување на потрошувачката.

4. Создавање разлика на притисоците (P краен, минус P почетен) со цел 
креирање на неопходната складирана енергија на компримиран воздух. 
Складираната енергија ќе ги опслужува потребите од нормалната 
потрошувачка и ќе ги покрива потребите во периодите на стартување на 
компресорот. 

5. Користење на складираната енергија за превенирање на стартување на 
дополнителни компресори, задоволувајќи ги краткотрајните потреби од 
врвна потрошувачка во текот на работењето.

6. Минимизирање на ненадоместливата загуба на притисок низ целиот 
систем. 

7. Регулација на надоместливата разлика на притисоците кај примарното 
складирање, со цел да се елиминира вештачката потрошувачка.

8. Регулација на дефинираниот притисок на испорака во главниот вод на 
најнизок оптимален притисок, сметајќи притоа на ненадоместливите 
загуби на притисок низ дистрибутивните линии и линиите до 
потрошувачите. 

9. Примена на регулација на притисокот кај местата на потрошувачка каде 
што е расположлива надоместлива разлика на притисоци. Елиминирајте 
ги регулаторите на притисок кои се нагодени на максимум.

Ограничувања на притисокот на страната на снабдувањето

Системот за компримиран воздух мора да работи во рамките на дефинираните 
ограничувања на притисокот. Нормално, горната граница е детерминирана на 
страната на снабдувањето, додека долната граница е детерминирана од 
потрошувачката на системот.

Горната граница на притисокот на страната на испораката е максималниот 
работен притисок (MWP) на компонентата на системот со најнизок номинален 
работен притисок. На пример, во систем со компресори со максимален работен 
притисок од 10 bar, со резервоари за воздух за кои се пропишани 8.6 bar, 
притисокот на системот ќе треба да биде ограничен на максимум 8.6 bar. 

Забележете дека максималниот номинален работен притисок на компресорот е 
практично границата за крајниот лимит на профилот на притисок на системот. Кај 
волуменските компресори, при зголемени вредности на притисокот, се зголемува 
потрошувачката на енергија. Затоа, пожелно е компресорите да работат при 
најнизок можен притисок на потис, одржувајќи го оптималниот профил на 
притисокот.
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Долната граница на притисок на страната на снабдувањето е обично 
минималниот прифатлив притисок за правилно/квалитетно задоволување на 
потребите на потрошувачката.

Притисоците и на страната на снабдувањето и на страната на потрошувачката 
треба да бидат на ниво на најнискиот оптимален притисок што се бара во 
системот. Зголемувањето на притисокот на страната на снабдувањето ја 
зголемува моќноста која се ангажира кај компресорите. Зголемувањето на 
притисокот на страната на потрошувачката го зголемува протокот којшто се 
конзумира од системот, бидејќи сите нерегулирани потрошувачки на воздух и 
истекувањата трошат повеќе воздух при повисок притисок. 

Горна граница на притисокот на страната на снабдувањето 

Максимален работен притисок на компресорот (MWP)

Производителите на компресори за воздух обезбедуваат податоци за 
перформансите на секој модел на компресор. Максималниот работен пристисок 
(MWP) за компресорскиот систем е вклучен во тие податоци. Сите компресори 
имаат сигурносни вентили кои обезбедуваат заштита од превисок притисок. 
Дополнително, има систем за заштита од преоптоварување на моторот, којшто 
може да се активира (го исклучува моторот) кога компресорот работи над 
номиналниот притисок. Секако, не е пожелно да се потпираме врз овие 
сигурносни уреди во нормалната работа. Регулацијата на компресорот и системот 
може да овозможи нормална работа на компресорите за воздух во граници под 
нивниот номинален MWP.

Постојат два вида заштита од прекумерен притисок кај компресорските системи:

1. Внатрешните компоненти, односно цевководите, ладилниците, 
сепараторите на масло се под притисок. Тие се заштитени од превисок 
притисок со сигурносни вентили. 

2. Работењето на компресорот на повисок притисок ја зголемува моќноста на 
компресорот (kW) која мора да се обезбеди од погонскиот мотор, исто така 
со зголемување на неговата моќност. Моторот е заштитен од 
преоптоварување преку систем за заштита/ локада, која ја прекинува 
работата на моторот кога е тој преоптоварен.

Кај системи со повеќе компресори, често има компресори со различни номинални 
вредности за MWP. Во таков случај, компресорот со понизок MWP може да работи 
како компресор за врвни оптоварувања и треба да биде нагоден на тој начин што 
ќе може да се растовари во подрачје на притисок што е понизок од нивните 
вредности за MWP. Ако се користи оваа оперативна стратегија, неопходно е да се 
осигури дека компонентите на  компресорските единици со најниска вредност за 
номиналниот MWP ќе имаат така нагодени елементи на заштита кои ќе им 
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овозможат да се избегне појавата на превисок притисок, имајќи го предвид 
работењето на компресорот со највисок MWP во системот. 

Модуларна контрола на максималниот работен притисок на компресорот

За компресорите на воздух што користат модуларна контрола често се 
специфицирани два максимални работни притисоци. Првиот е MWP, којшто се 
однесува на садовите под притисок и на нагодувањето на сигурносната заштита 
на компресорот. Вториот е максималниот работен притисок при полн проток, 
којшто е поврзан со номиналната моќност на погонскиот мотор. Влезната моќност 
на вратилото на компресорот (kW) е функција од излезниот притисок на 
компресорот (на потис) и количината на испорачаниот проток на воздух.

Работењето со полн проток резултира со зголемување на моќноста на 
компресорот, како што се зголемува и притисокот на излез од компресорот. Врз 
основа на номиналната максимална моќност на моторот, постои ограничување на 
притисокот, при што какво било понатамошно зголемување на притисокот ќе 
предизвика состојба на преоптоварување на моторот. Оваа точка се вика  
номинален максимален притисок при полн проток. Во оваа точка регулацијата на 
компресорот може да предизвика модуларно затворање на влезиот вентил, со 
што се редуцира протокот на воздух и исто така се редуцира влезната моќност.

Додека компресорот работи во својот модуларен опсег, релативното намалување 
на моќноста како резултат на помалата количина испорачан проток на воздух му 
овозможува на компресорот да работи на повисок притисок на потис, без притоа 
да се предизвика преоптоварување на погонскиот мотор. Номиналниот MWP е 
даден, имајќи го предвид фактот дека контролите вршат модулација до 
минимален проток на испораката. 

Максимален работен притисок на другите компоненти

Другите компоненти во системот, како што се резервоари, филтри, сушачи, 
вентили за одводнување и сл., мора да бидат евалуирани во согласност со 
нивниот номинален MWP. Сите компоненти мораат да бидат заштитени од работа 
со превисок притисок. Затоа, ограничувањето на врвниот притисок за профилот на 
притисок на системот е на таа вредност која е пропишана за компонентата од 
системот што има најнизок номинален MWP.

Инженерот за систем за компримиран воздух мора да го оцени дозволениот 
работен притисок на секоја компонента од системот за компримиран воздух и да 
осигури дека тие ќе останат безбедни при секакви работни режими, односно 
оперативни сценарија на системот. 
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Ограничувања на притисокот на страната на потрошувачката

Како што е наведено погоре, долната граница на притисокот за работа на 
системот е во функција на бараниот притисок на страната на потрошувачката. 
Како и да е, важно е да се земе предвид опсегот на перформансите на целата 
опрема во системот и влијанијата кои ги предизвикува работата со низок притисок. 

Гранична вредност на минимален притисок – Брзина на воздухот

За константна стапка на масениот проток (Nm3/min) на компримираниот воздух, 
брзината на воздухот низ составните компоненти на системот ќе се зголемува 
како што ќе се намалува притисокот. Ова се должи на експанзијата на волуменот 
на воздух со намалувањето на притисокот. Две компоненти од страната на 
потрошувачката во системот што се најмногу погодени со висока брзина на 
воздухот предизвикана од работењето на низок притисок се сепарационите 
филтри и сушачите на воздухот. 

Во сепарационите филтри, малите честички од аеросоли и капките од масло се 
зафаќаат од компримираниот воздух кога тој минува низ медиумот (полнилото) на 
филтерот. Притоа, на надворешната површина од медиумот, се формираат капки 
што се одвојуваат од компримираниот воздух по пат на гравитација. Ако брзината 
на компримираниот воздух е многу висока, тогаш овие капки што се формираат во 
медиумот од филтерот може повторно да се вратат во воздушната струја и да се 
однесат понатаму во системот. Сепараторот за масло кај компресорите кај кои се 
инјектира масло за подмачкување е од овој тип на сепарациони филтри. Затоа, 
номиналните податоци за компресорот треба да ја определат граничната 
вредност за минималниот работен притисок. Важно е да се работи на притисок 
еднаков или повисок од номиналниот минимален работен притисок на 
компресорот, со цел да се превенира прекумерно одведување на маслото од 
компресорот заедно со воздушната струја.

Што се однесува на перформансите на сушачот, а особено кога станува збор за 
сушачи со хигроскопски супстанции, тие исто така се засегнати од брзината на 
компримираниот воздух. Високата брзина на воздухот, која е предизвикана од 
работењето под граничната вредност на минималниот работен притисок, може да 
го редуцира времето на контакт на компримираниот воздух во сушачот и да ги 
наруши неговите перформанси (постигнувањето на точка на роса). На пример,  кај 
сушач за воздух којшто работи со константен масен проток на воздух (Nm3/min) и 
номинално со 7 bar работен притисок, ќе има зголемување на брзината за 20%, 
ако сушачот работи на притисок од 5.5 bar. Производителите на сушачи за воздух 
имаат одредено корекциони фактори за номиналните перформанси при работа во 
услови што се различни од стандардните проектни услови. Консултирајте го 
производителот на сушачот доколку тој треба да работи на притисок што е под 
стандардниот номинален притисок.

Перформансите на компонентите на системот за воздух, како што се 
меѓуладилниците, филтрите за цврсти честички, сепараторите на влага и други, 
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можат исто така да бидат засегнати доколку притисокот е понизок од проектниот 
работен притисок. 

Ограничувања на притисокот на страната на потрошувачката

Горна граница на притисокот на страната на потрошувачката

Ограничувањето во однос на горниот притисок кај профилот на притисок на 
системот за компримиран воздух вообичаено е детерминирано од номиналниот 
MWP за опремата на страната на испораката. И покрај тоа, можно е определена 
компонента или апликација на страната на потрошувачката да има пониска 
гранична вредност за MWP од максималниот работен притисок на системот. Во 
овој случај, мора да биде инсталирана соодветна заштита за компонентата со 
понизок притисок. Оваа заштита може да вклучува редуцири на притисокот, 
сигурносни вентили за заштита од висок притисок, приклучоци за издувување на 
воздух, ограничувачи на протокот, ограничувачи за брзината или други 
компоненти. Инженерот за системи за компримиран воздух мора да обезбеди 
соодветна заштита и да осигури безбедна работа на системот.

Долна граница на притисокот на страната на потрошувачката

Системите за компримиран воздух имаат широк опсег од барања во однос на 
потрошувачката на компримиран воздух, кои мора правилно да бидат обезбедени 
со цел да имаме ефикасна работа на компонентите на системот за воздух, но и 
квалитетен процес на производство на страната на потрошувачката. Овие барања 
за потрошувачка на воздух типично имаат различни потреби во однос на протокот 
и притисокот на компримираниот воздух. Ако определен потрошувач има чести 
прекини во испораката на компримиран воздух, тогаш тоа често е последица од 
низок притисок на испораката во точката на потрошувачката. Тоа резултира со 
перцепција дека притисокот во системот за компримиран воздух е многу низок и 
често води кон зголемување на работниот притисок на компресорите, што 
резултира во зголемување на притисокот низ целиот систем за компримиран 
воздух.

Во многу системи за компримиран воздух, една или две изолирани точки на 
потрошувачка, кои опфаќаат мал дел од вкупната потрошувачка на воздух на 
системот, се користат за определување на долната граница на притисокот на 
профилот на притисок на системот од страната на потрошувачката.

Вообичаена практика е зголемување на целокупниот притисок на системот со цел 
да се задоволат малите потрошувачи на воздух кои бараат (или се смета дека 
бараат) повисок притисок отколку мнозинството други потрошувачи. Доколку овие 
мали потрошувачи се модифцираат на таков начин за да можат да работат на 
понизок притисок, тогаш можни се заштеди на енергија за системот. 
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Што треба да запомниме – Ограничувања на притисокот

И страната на снабдување и страната на потрошувачка на системот за 
компримиран воздух имаат ограничувања на притисокот во рамките на кои 
системот мора да работи. 

1. Ограничувања на притисокот во рамките на оперативниот дел на профилот 
на притисокот. 

2. Максималниот работен притисок на испорака (MWP) е најгорниот лимит за 
профилот на притисокот. 

3. Дефинираниот притисок на страната на потрошувачката на местото на 
поврзување со потрошувачот е долната граница на профилот на 
притисокот.

4. Имајте го предвид минималниот проектен притисок (брзината) на 
компонентите за испорака. 

5. Заштитете ги компонентите на страната на потрошувачката од 
надминување на нивниот MWP.

Профил на притисокот на местото на потрошувачка

Инженерот за системи за компримиран воздух треба да направи оценка на 
различните апликации за потрошувачка и да го утврди актуелниот најнизок 
оптимален работен притисок, со цел соодветно да се опслужат потрошувачите на 
воздух. Често, перципираните барања во однос на притисокот се многу повисоки 
отколку вистинскиот притисок на местото на потрошувачка којшто е неопходен за 
правилна работа на некој поврзан потрошувач на воздух.

Постојат две физички локации кои понекогаш се означуваат како места на 
потрошувачка на воздух. Едното е врската со машината или процесот, а другото е 
пневматскиот уред, цилиндар, односно придвижувач (актуатор), или поврзаност со 
процесот. Уредот – потрошувач е всушност местото каде што енергијата на 
компримираниот воздух се трансформира во корисна работа. Овие две различни 
места се означуваат како места на поврзување за испорака на воздух, односно 
пневматски уред потрошувач. 

Перципиран наспроти вистински потребен притисок

Притисокот испорачан до местата на потрошувачка често се перципира дека е 
многу низок за правилна работа на поврзаниот потрошувач. Инженерот за 
компримиран воздух мора да ги тестира и да ги валидира претпоставките за 
потребниот притисок на компримиран воздух на местото на потрошувачка.

Често се претпоставува дека притисокот испорачан до пневматскиот уред, алат 
или актуатор, е еднаков на притисокот на испорака во линијата каде што е 
поврзуван уредот, односно процесот. Всушност, помеѓу линијата на поврзување 
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со пневматскиот уред и самиот пневматски уред како потрошувач често има 
регулациони вентили, вентили за ограничување на  брзината и други компоненти 
проектирани од страна на оригиналниот производител на опремата (ОПО) (OEM- 
Original Equipment Manufacturer) за машината или процесот. Низ овие компоненти 
може да има големи загуби на притисок. Затоа, вистинскиот притисок на воздухот 
за пневматскиот уред – потрошувач, мора да биде измерен за точно да се 
валидира вистинскиот притисок што се бара кај конкретната апликација. 

Пример: 

За време на аудит на систем за воздух, еден од проблемите бил недоверлива 
работа на пневматскиот цилиндар којшто се користи за подигање на производот 
во соодветната фаза од процесот. Инженерот за производство и операторот на 
машината рекле: „Ако притисокот во системот оди под 5.8 bar, линијата 550 не 
може да работи.“ За да се измерат перформансите, трансмитер на притисок е 
поставен директно на пневматскиот цилиндар којшто го подига производот. Друг 
трансмитер ја мери испораката на притисок на машината. Записот на податоци 
подолу покажува еден циклус на подигање во овој процес. 

ConservAIR ConservAIR ®®
TechnologiesTechnologies

Аудит на систем за воздух – Испитување на место потрошувач
Тест # 9A P5 на Линија 550 цилиндар за подигање
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Слика 4 ‒ 7.3 Профил на притисокот на пневматски цилиндар за подигање

Слика 4 ‒ 7.3 покажува дека притисокот на компримираниот воздух што излегува 
од два од постоечките три компресори во постројката (Единици #1 & #3) е 93 psig. 
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Податоците означени како P4 на Линија 550 се однесуваат на притисокот на 
испорака во линијата на потрошувачот. Податоците означени P5 цил. за подигање 
се за притисокот во пневматскиот уред, којшто во овој пример е пневматски 
цилиндар. 

Ако се анализира профилот на притисокот, првичниот заклучок е дека притисокот 
со којшто се снабдува машината потрошувач е 5.5 bar (80 psig), додека притисокот 
на системот е 6.4 bar (93 psig). Разликата на притисокот од 0.9 bar (13 psig) од 
компресорската станица до врската со машината е неприфатлива. Во услови на 
дефиниран минимален прифатлив притисок во системот од 5.9 bar (85 psig) кај 
компресорската станица, тоа ќе резултира со притисок на испорака кај машината 
којшто е понизок од 4.9 bar (72 psig).

За да се направи евалуација на динамиката на работењето на цилиндарот за 
подигање, треба да се види дека секој мал сегмент од времето на X-оската од 
дијаграмот е 10 секунди и дека притисокот на местото на потрошувачка (P5) е 
испорачан, како и дека приклучокот до пневматскиот уред е под притисок за време 
на подигањето. Во 10:35 на Сликата 4-6.3, цилиндарот за подигање е во позиција 
„горе“. По 40 секунди, цилиндарот почнува да се спушта со цел да го подигне 
производот, и тоа движење трае 10 секунди. Потоа, цилиндарот останува долу 20 
секунди, додека стегата ротира до позиција да го зафати производот за да го 
подигне. Вистинското подигање на производот, односно делот, се случува во 
следните 10 секунди, следени со нови 20 секунди во кои стегата се завртува и 
делот се спушта во следната фаза на производството. Делот е тогаш ослободен и 
треба 10 секунди за да се ослободи и цилиндарот да продолжи да се движи. По 
уште 30 секунди, цилиндарот е поместен во почетната позиција „горе“. 

Диманичкиот притисок на испорака (P4, зелената линија) се спушта за 
дополнителни 0.4 до 0.5 bar (6 или 7 psig) тогаш кога всушност воздухот го подига 
цилиндарот. Податоците го покажуваат вистинскиот работен притисок на 
цилиндарот којшто е нешто понизок од 3.4 bar (50 psig) за време на циклусот на 
подигање, потребен за успешно подигање. Затоа, претпоставката дека оваа 
апликација бара 5.9 bar (85 psig) притисок на системот кај компресорската станица 
е неточна. Само 3.4 bar (50 psig) динамичен притисок на испораката е неопходен 
за успешно завршување на операцијата на производство. Проблемот не е во 
недоволниот притисок на испорака во системот за воздух. Проблемот е во 
несоодветниот профил на притисок и од тоа предизвиканата ненадоместлива 
загуба на притисок помеѓу компресорската станица (потис од компресорот) и 
местото каде што енергијата на компримираниот воздух се претвора во работа. 

Статички проток наспроти динамички проток 

Кога се врши оценка на перформансите на профилот на притисок за местото на 
потрошувачка, инженерот за системи за компримиран воздух мора да направи 
оценка и на статичките и на динамичките профили. Во примерот со станицата за 
подигање од сликата 4-6.3, статичкиот притисок на испорака е 0.4 дo 0.5 bar (6 или 
7 psig) повисок отколку динамичкиот притисок кога постои проток. Промената на 
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притисокот од статички во динамички услови мора да биде мерена и 
квантифицирана. Влијанието на оваа варијација ќе се одрази врз различните 
апликации на потрошувачка на различни начини. Апликациите на потрошувачка 
можат да бидат поделени на две генерални класификации, статички проток и 
динамички проток. 

Статички проток е состојба на мал проток или непостоење на проток воопшто, 
која се појавува кога се извршува функцијата на работа на апликацијата на 
потрошувачката. За овие апликации, максималниот проток не се појавува 
истовремено со минималниот потребен притисок што се бара. 

Кај динамичкиот проток состојбата на голем проток постои тогаш кога се 
извршува функцијата на работа кај апликацијата на потрошувачка. За 
апликациите со динамички проток, максималниот проток и минималниот 
прифатлив притисок мора да се појават истовремено. 

Апликацијата со цилиндарот за подигање, за која се дискутираше погоре, е 
апликација со динамички проток. Како што компримираниот воздух ја врши 
работата, пневматскиот цилиндар мора да ги совлада и статичките и динамичките 
сили. Статичките сили ја вклучуваат тежината на стегата и на делот којшто 
цилиндарот го подига. Кога цилиндарот почнува да се движи, тој мора да ја забрза 
масата на стегата и делот, што претставува динамичка сила. Другите динамички 
сили ги вклучуваат силата на внатрешното триење на цилиндарот, како и 
надворешните механички сили на механизмот на стегата. Затоа, најважниот 
аспект кај податоците од профилот на притисокот кај апликацијата за подигање на 
цилиндарот е динамичкиот притисок на испорака којшто е расположлив при 
протокот на воздух за време на операцијата на подигање. 

Еден пример за потрошувачка со статички проток е едноставен пневматски 
цилиндар за стегање. Кога цилиндарот се извлекува или се повлекува, тој го 
движи механизмот за стегање. Вистинската работа кај потрошувачот е завршена 
откако спојката ќе се состави и цилиндарот престанува да се движи. Оваа 
статичка состојба е кога највисокиот критичен притисок е неопходен за добивање 
на неопходната сила на спојување. Во оваа апликација, најкритичните 
перформанси на профилот на притисокот настануваат за време на статички 
услови.

Инженерот за системите за компримиран воздух мора да биде свесен за 
потенцијалната интеракција на статички и динамички проток кај барањата на 
потрошувачите. Доколку апликацијата на динамички проток влијае врз притисокот 
на испорака на самата машина или процес, динамичките услови често ќе влијаат 
врз апликацијата на статички проток во самата машина. Варијации на 
динамичкиот притисок можат исто така да се појават во локализирани сектори од 
цевната мрежа за дистрибуција, кои потенцијално може да влијаат врз 
апликациите на потрошувачите во тој сектор. Кога се врши оценување на 
профилот на притисок кај местото на потрошувачка и кога се валидираат 
прибраните барања за притисокот кај потрошувачите, инженерот за системи за 
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компримиран воздух мора да ги проучи динамичките перформанси на профилот 
на притисок на системот. 

Загуба на притисок во линијата на потрошувачот

Инженерот за системи за компримиран воздух често ќе пронајде линија за некој 
потрошувач или практика на поврзување која резултира со прекумерна 
ненадоместлива загуба на притисок. Ова води до погрешно перцепција за 
барањата поврзани со притисокот кај потрошувачите. Мерките за санација на 
ваквата состојба треба да вклучуваат модификација на линијата за потрошувачот, 
со цел таа да поддржи максимален проток за потрошувачите во услови на 
минимална динамичка загуба на притисок. Самото проектирање машини и 
процеси може да резултира со голем пад на притисокот помеѓу точката на 
испорака на компримиран воздух и пневматскиот уред на потрошувачот. 
Проектите на ОПО треба да бидат проверени и ако е неопходно, да се 
модифицираат со цел постигнување правилна работа без барања за прекумерно 
висок притисок на компримираниот воздух во точката на испорака на воздух во 
системот. 

Дефиниран притисок на местото на потрошувачка

Инженерот за системи за компримиран воздух мора да го постави целниот 
притисок на местото на потрошувачка во профилот на притисокот. Треба да се 
избегнува поставување прекумерно висок целен притисок за линијата за испорака 
на компримиран воздух на опремата за производство.  

Што треба да запомниме – Притисок на местото на потрошувачка

1. Евалуирајте ги местата на потрошувачка кои бараат висок притисок на 
системот.

2. Валидирајте ги перципираните барања за висок притисок. 
3. Елиминирајте ги несоодветните линии кон потрошувачите кои 

предизвикуваат прекумерна загуба на притисок. 
4. Проверете го динамичкиот притисок на испорака за пневматските уреди – 

потрошувачи. 
5. Прегледајте ги проектите на ОПО со цел да се идентификуваат 

прекумерните загуби на притисок во самите машини.
6. Поставете соодветен целен притисок за линијата на потрошувачот.

Профил на притисокот на системот за дистрибуција

Цевната мрежа за дистрибуција на компримиран воздух се протега низ целиот 
погон за производство. Во некои случаи, централна компресорска станица може 
да опслужува повеќе објекти во една фабрика. Профилот на притисок на системот 
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мора да ги има предвид загубите на притисок во дистрибутивниот систем 
(градиент на притисокот) низ целата фабрика. 

Перформанси на системот за дистрибуција

Кога се оценуваат перформансите на системот за дистрибуција, неопходно е да 
се проверат максималните протоци и градиентот на притисокот. Динамиката на 
системот предизвикана од повремените настани на потрошувачка со голем 
волумен може да создадат кратотрајни и минливи падови на брзината кои го 
зголемуваат градиентот. На слика Слика 4 ‒ 7.4, притисокот означен како „Пропуст 
низводно“ е притисокот на снабдување во системот. Забележете како притисокот 
во Објектот 13 го следи притисокот на снабдување. Сликата исто така покажува 
извесно ширење на градиентот од „Пропуст низводно до Објект 13“ точно пред 
15:30 часот, кога протокот достигнува максимум од 4,250 scfm.

Примерок  од  аудит на систем за воздух
Градиент кон Објект 13-Источен ѕид – Тест 4C
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 Слика 4 ‒ 7.4 Приказ на нормален, прифатлив градиент на притисокот за 
дистрибуција

Градиентот на притисокот од испорака до Објект 13 е од 1 до 2 psig и со текот на 
времето, притисокот во дистрибуцијата директно го следи притисокот на 
снабдување. Профилот на притисокот којшто е претставен тука е приказ на 
нормален систем со прифатлива загуба на притисок во системот за дистрибуција.

Проверката на градиентот на притисокот на друга локација (Објект 1) во истиот 
систем е прикажана на Слика 4 ‒ 7.5. Оваа слика покажува екстремни 
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отстапувања на градиентот, кои влијаат врз притисокот на дистрибуција во 
резервоарот за воздух на Објект 1, со релативно мали максимуми на протокот од 
3,750 scfm. 

Пример за аудит на систем за воздух
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Перформанси во компресорската соба и градиент до резервоарот во Објект 1 – Тест 2С

 Слика 4 ‒ 7.5 Приказ на екстремен, неприфатлив градиент на притисокот

Кога се анализираат податоците, прво треба да се забележи дека градиентот на 
притисокот од снабдувањето е во прифатлива разлика од околу 0.7 bar (10 psig) 
до Објектот 1. Притисокот во Објектот 1 генерално го следи притисокот на 
снабдување во системот. Но, при услови на максимален проток, градиентот на 
притисокот се зголемува до над 1.1 bar (16 psig).

Инженерот за системи за компримиран воздух мора да ги измери и да ги оцени 
перформансите на системот за дистрибуција. При изработка на профилот на 
притисокот на системот, мора да смета на постоењето на градиентот на 
притисокот. Нормалниот градиент на притисокот треба да биде ограничен на 
максимум 0.15 bar (2 psig) и треба директно да ги следи промените во притисокот 
на снабдувањето. Кога постои екстремен градиент на притисокот и 
неконзистентни перформанси, инженерот мора дополнително да ги испита 
дистрибутивните цевководи. Мора да бидат имплементирани мерки за санација, 
за да се направи корекција на градиентот на дистрибутивниот притисок, со цел да 
се постигне оперативен профил на притисокот.
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Ефект од постојаниот градиент (пад) на притисокот

Постојаниот градиент на притисок може да се однесува како големо истекување 
во системот за воздух. Истекувањето во системот за воздух го поврзува системот 
со атмосферата. Можете да ја замислите атмосферата како многу голем волумен 
со низок притисок. Воздухот се движи од висок кон низок притисок по линија на 
помал отпор. Значи, воздухот излегува надвор од системот за воздух во 
атмосферата. 

Градиентот на притисокот внатре во волуменот на системот за воздух 
предизвикува истото да се случува и со компримираниот воздух. Во системот за 
воздух, компримираниот воздух минува од места каде што притисокот е висок кон 
места каде што притисокот е низок. Системот на слика Слика 4 ‒ 7.6 има два 
волумени на различен притисок кои се поврзани преку затворен вентил. Кога 
вентилот е отворен, што ќе се случи со притисокот во двата волумени? 
Притисокот ќе се изедначи со тоа што високиот притисок ќе се снижува, а нискиот 
притисок ќе се покачува. Колку брзо ќе се случува таа промена на притисоците 
зависи од тоа колкава е отвореноста на вентилот или колкав е отпорот во цевката 
на спојување меѓу двата волумена.

Висок 
притисок

High 
Pressure

Низок 
притисок

Low 
Pressure

 Слика 4 ‒ 7.6 Систем со разлика на притисоците помеѓу два волумена

На Слика 4 ‒ 7.7,  вентилот е заменет со придушување/стеснување на цевката, а 
на системот е додаден компресор за воздух со контрола оптовари/растовари. Кога 
компресорот е под оптоварување, стеснувањето на цевката предизвикува разлика 
на притисокот или градиент што постои помеѓу двата волумени. Што ќе се случи 
со притисокот во двата волумени кога компресорот не е под оптоварување? 

Висок 
притисок

High 
Pressure

Низок 
притисок

Low 
Pressure

Слика 4 ‒ 7.7 Систем за воздух со постојан градиент (пад) на притисокот
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Притисокот ќе се изедначи, повисокиот притисок ќе се намалува, а понискиот ќе се 
зголемува. Како ќе реагира контролата на компресорот на намалувањето на 
притисокот во волуменот со повисок притисок? Компресорот ќе се оптовари и 
енергијата од компресорот повторно ќе го воспостави градиентот на притисокот. 
Кога во еден систем за воздух постои постојан (воспоставен) градиент на 
притисок, тој може да предизвика еден или повеќе компресори да се вклучуваат и 
да се исклучуваат со цел да го одржуваат тој градиент на притисокот. 
Користењето на моќноста на компресорот за совладување на проблемите од 
некоректно изведените цевководи е многу скапо решение. 

Проток наспроти ΔP

Од механиката на флуидите е познато дека падот на притисок во еден систем кај 
флуидите се менува како квадрат од протокот низ системот. На пример, ако 
двојно го зголемиме протокот низ кој било дел од системот, падот на притисок се 
зголемува за четирипати. Доколку цевките и компонентите се димензионирани со 
одредена резерва во капацитетот, тогаш мали зголемувања или намалувања на 
протокот може да резултираат со големи промени на притисокот. 

Компримираниот воздух минува низ системот така што се поместува од подрачја 
на висок притисок (точка A) до места каде што притисокот е низок (точка B). 
Градиентот на притисокот помеѓу кои било точки во системот и отпорот во цевката 
помеѓу тие две точки определува колку брзо протокот ќе се помести од точка A до 
точка B. 

Градиент (пад) на притисокот
Стапка на проток и отпор во цевките

A B
Отпор еднаков на 1/2“ пропуст (пригушница)

 Слика 4 ‒ 7.8 Градиент на притисокот во цевка

Градиент на притисокот мора да постои за да се овозможи проток низ системот за 
компримиран воздух. Градиентот на притисок во механиката на флуидите се 
изразува како dp/dx-, што претставува промена на притисокот (p) долж растојание 
(x). Компримираниот воздух протекува од висок притисок кон низок притисок. 
Брзината на флуидот и отпорот на цевката го определува градиентот на 
притисокот. Зголемувањето на градиентот на притисокот, со константен отпор на 
цевководот, создава соодветно зголемување на брзината. Ако се зголеми отпорот 
на цевката, и брзината ќе се намали при непроменет градиент на притисокот. 
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Компресорите создаваат проток – Отпорот на системот создава 
притисок

Компресорите за воздух пумпаат проток, а не притисок. Кога протокот се соочува 
со отпорот, се создава притисокот.

Проток, притисок и отпор во системот
Компресорите пумпаат проток

Отпорот создава притисок

2” Цевка отворена кон атмосферата
Притисок во резервоарот = 0 PSIG

Компресор
100 SCFM

@ 100 PSIG

 Слика 4 ‒ 7.9 Протокот и отпорот на системот го определуваат притисокот на 
системот

Инсталацијата прикажана погоре ќе резултира со многу низок притисок отчитан на 
манометарот. Цевка од 50 mm (2“) има екстремно низок отпор со проток од само 
2.8 m3/min (100 scfm). Компресорот за воздух може да работи и да испорачува 
проток од 2.8 m3/min (100 scfm), но сеедно, притисокот е 0 psig.  Бидејќи отпорот 
кон протокот е многу мал, не се создава притисок.

Доколку кај истиов систем на излезот од цевката се додаде вентил, отпорот на 
системот може да се менува со промена на отвореноста на вентилот. 
Затворањето на вентилот го зголемува отпорот кон протокот, додека отворањето 
на вентилот го намалува отпорот. Додека вентилот се придушува кон целосно 
затворање, што ќе се случува со отчитувањето на притисокот на манометарот? 
Затворањето на вентилот предизвикува покачување на притисокот. Доколку 
вентилот е доволно затворен за да има отпор еквивалентен на пропуст од 1.3 cm 
(½ инчи), притисокот ќе биде нешто под 2 bar (30 psig). Понатамошното затворање 
на вентилот ќе креира отпор еднаков на оној на пропуст од 0.8 cm (5/16 инчи), 
којшто ќе резултира во притисок од 6.7 bar (100 psig). Притоа е земено дека 
коефициентот на пропустот е претпоставен на вредност од 0.61.
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Притисок создаден
од еквивалентен пропуст (пригушница)

Компресор
100 SCFM

½” Пропуст = 30 PSIG
5/16” Пропуст = 100 PSIG

 Слика 4 ‒ 7.10 Отпорот кон протокот создава притисок
Овој пример го користи методот на еквивалентен пропуст за да ги евалуира 
перформансите на системот со цел да обезбеди нивна апроксимација. Формулата 
е валидна за критичен проток. Значи, притисокот узводно мора да биде двапати 
повисок од оној низводно. Она што е демонстрирано овде е дека притисокот во 
резервоарот за воздух зависи од расположливиот проток од компресорот и нивото 
на отпор кон протокот којшто постои во системот за воздух. 

Загуба на притисок при протокот на флуид 

Падот на притисокот низ системот се зголемува како квадрат од големината на 
протокот (брзината). Непостојаната потрошувачка на голем волумен може да 
создаде максимални протоци што ќе креираат значајни промени во притисокот.

Сликата Слика 4 ‒ 7.11 ја покажува врската помеѓу брзината во цевката (протокот) 
и падот на притисокот. Се работи за 30 метри (100 ft.) со пречник DN 50 STD (2” 
schedule 40-дебелоѕидна) челична цевка. Карактеристичната крива претставува 
експоненцијално зголемување на падот на притисок со зголемувањето на 
брзината. Резултатот е дека кога брзината во цевката се зголемува двојно, падот 
на притисок се зголемува за 4 пати. (2 се зголемува на квадратна вредност од 2 
[2(2)]). Доколку брзината се зголеми трипати, што ќе се случи со падот на 
притисокот?

При брзина од 6 m/s (20 ft / sec), падот на притисокот е 0.03 bar (0.4 psi). Ако 
брзината се зголеми за трипати, падот на притисокот ќе се зголеми за 3(2) или 9 
пати на пад на притисокот од 0.27 bar (9 x 0.4 psid = 3.6 psid). Доколку големината 
на протокот во цевка од 90 метри со пречник DN 50 STD достигне 18.5 m3/min, 
падот на притисокот е 0.81 bar. Доколку протокот во цевка од 300 ft. со пречник 
од  2”  достигне 654 scfm (60 fps), падот на притисокот е над 10 psig (3 x 3.6 = 
10.8 psid).
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Пад на притисокот во цевководите за компримиран воздух (за 100ft)
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 Слика 4 ‒ 7.11 Зависност помеѓу брзината и падот на притисокот

За нови инсталации на цевки, проектната брзина во цевките треба да биде 6 дo 
7.5 m/s (20 дo 25 ft./sec) во главните дистрибутивни водови. Брзините во гранките 
не треба да надминуваат 9 m/s (30 ft./sec). Доколку се работи за мал систем во 
смисла на неговата должина, може да се толерираат повисоки вредности. 
Вкупниот пад на притисокот во дистрибутивната мрежа не треба да надминува 
максимално 0.1 дo 0.2 bar (1.5 дo 2.0 psig). Одржувањето на брзината во цевката 
под  9 m/s (30 ft./sec) му дозволува на системот да го поддржи краткотрајниот пик 
во протокот без да се предизвика големо покачување на загубите на притисок.
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Што треба да запомниме – Профил на притисокот на системот за 
дистрибуција

Падот на притисокот на дистрибуцијата бара да се изведе мерење низ целиот 
систем.

1. Да се провери падот на притисокот при максимален проток.
2. Нормално, притисокот треба да ја следи испораката со разлика на 

притисоците од < 0.15 bar (< 2 psig).
3. Висок пад на притисокот води кон нестабилни перформанси.
4. Високиот пад на притисок во дистрибутивните цевки мора да биде 

коригиран.
5. Компресорите создаваат проток, отпорот на системот создава притисок. 

Клучни енергетски точки – Профил на притисокот на системот за 
дистрибуција

6. Постојан пад на притисокот доведува до неефикасна работа на 
компресорот. 

7. Падот на притисокот се зголемува како функција од промената на протокот 
на квадратот.

8. Проектната брзина на цевководот треба да биде пониска од 9 m/s (30 
ft/sec).
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Сигнали за контрола на компресорот 

Компресорите за воздух се најефикасни кога работат со полн капацитет. Се 
разбира, постојат временски периоди кога снабдувањето со компримиран воздух 
ја надминува бараната потрошувачка. Во таква ситуација, притисокот на системот 
се зголемува. За да се балансира повторно снабдувањето со потрошувачката, 
компресорот(-ите) во системот мора да ја редуцираат количината компримиран 
воздух што ја генерираат. Затоа, компресорите се опремени со некој вид на 
контрола (регулација) на капацитетот која овозможува протокот на воздух да се 
зголемува или да се намалува во зависност од промените на притисок во 
системот.

Кога притисокот во системот за компримиран воздух се намалува, контролата на 
компресорот реагира за да го зголеми количеството воздух што компресорот го 
испорачува. 

Кога притисокот во системот за компримиран воздух се зголемува, контролата на 
компресорот реагира за да го намали количеството воздух што компресорот го 
испорачува. 

Во претходната точка, „Разбирање на компресорите и нивна примена“, се 
дискутираше за неколку типови на контрола на капацитетот. Едно нешто што е 
заедничко за сите овие контроли е дека постои сензор (прекинувач за притисок – 
пресостат, трансдуктор и сл.), којшто го следи притисокот на системот и 
обезбедува влезен сигнал за системот за регулација. Ова мерење на притисокот 
вообичаено се означува како „Сигнал за регулација на притисокот“.

Сигналот за контрола на притисокот може да биде мерен на различни локации во 
системот за компримиран воздух. За стандардни фабрички комплети (сетови) на 
ротациони завојни воздушни компресори, сигналот за контрола на притисокот се 
регистрира внатре во уредот, вообичаено во близина на конекцијата на потис од 
компресорот.
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Слика 4 ‒ 7.12 Типичен аранжман на регулацијата за сет на ротационен завоен 
компресор

Поместување на контролниот сигнал поради ΔP при третирањето 
на воздухот

Кога контролниот сигнал на компресорот се регистрира внатре во компресорскиот 
сет, опремата за третирање на воздухот што е поставена по него (сушачи и 
филтри) влијае врз сигналот за регулација на притисокот. Земето го предвид 
системот покажан на блок-дијаграмот на сликата Слика 4 ‒ 7.13 подолу.

Слика 4 ‒ 7.13 Блок-дијаграм на системот и профил на притисокот
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Слика 4 ‒ 7.14 Динамика на профилот на притисокот со циклусите на 
оптоварување на компресорот

На прикажаниот систем, три компресори се опслужувани од еден филтер, сушач 
на воздух и резервоар. Опремата за третирање на воздухот има одреден отпор 
кон протокот. Резултантниот пад на притисокот е зависен од големината на 
протокот којшто е испорачан од страна на компресорите. Со два или три 
компресори под оптоварување, протокот е 15 m3/min, а падот на притисокот низ 
сушачот и филтерот е 0.19 bar. 

Ако се погледне измерениот профил на притисокот, ќе забележиме дека опсегот 
на контролата на притисокот на третиот компресор е 0.57 bar. Притоа, доколку 
третиот компресор се оптоварува, протокот се зголемува до 21.3 m3/min. Како 
резултат на зголемениот проток, падот на притисок низ сушачот и филтерот се 
зголемува од 0.19 bar на 0.35 bar. Поместувањето од 0.16 bar во сигналниот 
притисок е почувствувано од страна на сензорот на излезот од компресорот. Како 
резултат на тоа, ефективниот опсег на контролата на притисокот е редуциран на 
само 0.42 bar.

Со текот на времето, падот на притисокот низ филтерот ќе продолжи да се 
зголемува. Ако падот на притисокот со два компресори се зголеми до 0.5 bar, 
поместувањето на опсегот на регулација на притисокот при оптоварување на 
третиот компресор ќе биде уште поголемо. Пресметката прикажана подолу е за 
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определување на поместувањето на опсегот на контролата (регулација) на 
притисокот, при почетен пад на притисок од 0.5 bar.

bar0.495или,PPбидеќепритисокот
наконтролатанаепоместувањотоРезултантн

995.05.0
min/09.15
min/29.21

12

2

3

3

2

1

2

1

2
2























barbar
m
mP

P
Q
QP

Ако се знае дека привидниот опсег на контролата на притисокот на третиот 
компресор е 0.57 bar и дека поместувањето на опсегот на контролата на 
притисокот ќе биде 0.5 bar, останатиот ефективен опсег на контролата на третиот 
компресор ќе биде редуциран на 0.07 bar. При работење со ваков екстемно низок 
опсег на ефективната контролата на притисокот, третиот компресор ќе работи со 
многу брзи и кратки циклуси оптоварување/исклучување, а тоа е оперативен 
режим познат како „работа во кратки циклуси“. Во вакви случаи освен механичките 
оптоварувања, односно трошењето, кај ротационите завојни компресори со 
впрскување масло за подмачкување, имаме и многу неефикасно работење во 
услови на парцијално оптоварување, односно загуба на енергија. 

Други компоненти кои можат да влијаат врз сигналите за 
контрола на притисокот на компресорот

Системот треба да се прегледа за да се види дали има некои други компоненти во 
цевководот кои можат негативно да влијаат врз сигналот за контрола (регулација) 
на компресорот. Покрај компонентите како сушачот и филтерот, кој било вентил 
или друга компонента помеѓу локацијата на сензорот и системот може да влијае 
врз перформансите. На пример, регулационите вентили монтирани на линијата 
може да ѝ пречат на контролата на компресорот правилно да го регистрира 
притисокот на системот.

Некои сушачи за компримиран воздух или други компоненти може да имаат 
вградени контролни вентили кои не се веднаш видливи.

Регистрирање на притисокот со далечински контролен сигнал

Еден вообичаен метод за елиминирање на влијанието од варијациите на сигналот 
за контрола на притисокот е преку далечинско регистрирање на притисокот во 
системот во некоја точка низводно, по компонентите за третирање на воздухот, 
како, на пример, кај резервоарот за сув компримиран воздух. Важно е да се 
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запомни дека регистрирањето на притисокот на оваа локација преку сензорот не 
го менува, ниту го елиминира падот на притисокот којшто постои во системот. 
Затоа, компресорот мора да биде способен за работење во режим на вистинскиот 
притисок на снабдување.

Кога се инсталираат секвенцерите (уреди што управуваат со редоследот на 
операциите) за контрола на компресорот, или некакви други системи за 
автоматизација на повеќе компресори, вообичаено е за овие контролери да се 
користи опцијата за далечинско регистрирање на притисокот.

Секогаш кога се користи далечинското регистрирање на сигналот за контрола на 
притисокот за да се контролира капацитетот на компресорот за воздух, неопходно 
е да постои некој вид локална заштита од превисок притисок на компресорскиот 
систем. На пример, доколку некој го затвори вентилот за опслужување со воздух 
во линијата која е лоцирана помеѓу излезот на компресорот и локацијата каде што 
се наоѓа сензорот за притисок, компресорот ќе продолжи да испорачува воздух сѐ 
додека сигурносниот вентил за заштита од превисок притисок не се отвори, или, 
пак, додека заштитата на моторот од прептоварување не го исклучи компресорот.

Што треба да запомниме – Сигнали за контрола на компресорот

1. Контролата на капацитетот на компресорот за воздух реагира на притисокот 
регистриран од страна на сопствениот систем за контрола.

2. Како што се намалува притисокот, компресорот ќе ја зголемува испораката 
на воздух, сѐ додека не се постигне максималниот проток.

3. Доколку притисокот се зголемува, испораката на проток од компресорот се 
редуцира. 

Клучни енергетски точки – Сигнали за контрола на компресорот

1. Отпорите во системот, како сушачите за воздух или филтрите, може да 
влијаат врз контролата на компресорот.

2. Далечинското регистрирање на сигналите или надворешното 
секвенционирање на контролата на компресорот може да го подобри 
одѕивот на контролата. Доколку се користи далечинско регистрирање, 
заштитата од превисок притисок мора да го регистрира притисокот во 
самиот компресорски пакет.
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Глава

8
Глава 8 - Складирање 
воздух и балансирање 

на енергијата во 
системот

Балансирање на снабдувањето и потрошувачката 

Перформансите на системот за компримиран воздух постојано се менуваат. 
Системот за компримиран воздух вообичаено користи старт и запирање, режим со 
наизменична испрекината работа или, пак, понекогаш, режим на брзи и кратки 
циклуси. Некоја потрошувачка на компримиран воздух е релативно константна, 
како што е тоа случај со истекувањата и издувувањата (поради вештачката 
потрошувачка, непосакуваните истекувања и испуштања се зголемуваат или се 
намалуваат со промената на притисокот во системот). Како резултат на тоа, 
протокот на страната на испорака од системот за компримиран воздух постојано 
се менува.

Контролата на системот мора да го нагодува протокот што се испорачува во 
системот, со цел да ја задоволи потрошувачката на системот. Генерално, 
контролата на страната на снабдувањето со воздух го следи притисокот во 
системот за воздух и одговара преку зголемување на протокот, кога притисокот е 
низок, и намалување на протокот, кога притисокот е висок.

Одговорот на системот е таков што кога снабдувањето ја надминува 
потрошувачката, притисокот во системот се покачува, а кога снабдувањето е 
помало од потрошувачката, притисокот во системот се намалува. Кога протокот на 
страната на испораката и потрошувачката е во рамнотежа (снабдувањето е 
еднакво со потрошувачката), притисокот во системот е стабилен и тој ниту се 
покачува, ниту се намалува.
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Кога се анализира балансот снабдување/потрошувачка кај системот за 
компримиран воздух, неопходно е да се земат предвид динамичките перформанси 
на системот.

Динамика

Динамиката е проучување на ефектот од временски променливите 
параметри врз перформансите на системот.

Протокот на воздух нормално се квантифицира во Nm3/min. На пример, еден 
систем за пневматски транспорт на материјал во густа фаза троши номинално 8.5 
Nm3/min компримиран воздух според податоците од производителот. Извршеното 
испитување на опремата за транспорт покажува работен циклус од 4 минути. За 
време на првата половина од циклусот, материјалот го полни транспортниот сад и 
не се троши компримиран воздух. За време на вторите 50% од циклусот, 
материјалот се транспортира. Само за време на периодот на транспорт се троши 
компримиран воздух. Имајќи ја предвид динамиката на транспортниот систем, 
протокот за периодот кога се троши воздух изнесува 17.0 Nm3/min, односно е 
двојно поголем од оној што е специфициран. Овој пример ја демонстрира 
разликата помеѓу просечниот и максималниот проток на потрошувачката на 
компримиран воздух. 

Просечна потрошувачка на воздух

За одредена засебна точка на потрошувачка на компримиран воздух, 
просечната потрошувачка на воздух е изразена преку протокот на 
воздух (Nm3/min) што се троши за време на еден или повеќе полни 
циклуси на работа. На пример, просечната потрошувачка на 
системот за транспорт опишан погоре е 8.5 Nm3/min.

За еден систем, просечната потрошувачка на воздух е кумулативниот проток 
(Nm3/min) од заедничката потрошувачка на системот, сметајќи на време од 
неколку минути, па до еден час или повеќе.

Максимална потрошувачка – Настан на потрошувачка

За одредена засебна точка на потрошувачка на компримиран воздух, 
максималната потрошувачка на проток е највисокиот проток на 
компримиран воздух (Nm3/min) што е неопходен за да ја задоволи 
потрошувачката. Настан на потрошувачка е опишан како 
потрошувачка на максимален проток која се јавува во определен 
временски период и која мора да биде задоволена од страна на 
системот. На пример, системот за транспорт опишан погоре има 
максимална потрошувачка од 17.0 Nm3/min, и тоа претставува 
настан на потрошувачка од 17.0 Nm3/min со времетраење од 2 
минути.
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За системот за компримиран воздух, максималната потрошувачка е највисокиот 
проток на компримиран воздух (Nm3/min) на заедничката потрошувачка на 
системот, која е препознатлива стапка на проток поголема од постојаната 
стабилна потрошувачка. Времетраењето на максималната потрошувачка може да 
биде од неколку секунди до неколку минути.

Поместување во потрошувачката на воздух – Поместена потрошувачка

Поместувањето во потрошувачката на воздух, или поместена 
потрошувачка, е слично со настанот на потрошувачка опишан 
претходно, кај кој потрошувачката брзо се зголемува или се 
намалува. Кај поместената потрошувачка, работењето со новиот 
проток (Nm3/min) трае долг временски период. Додека настанот на 
потрошувачката трае неколку секунди или минути, поместувањето 
на потрошувачката ќе значи работење со новиот проток во 
времетраење од неколку минути, еден час, па и повеќе. 

Одржување ефикасна енергетска рамнотежа на 
снабдување/потрошувачка

За да се обезбедат стабилни и конзистентни перформанси, контролата на 
системот за компримиран воздух мора да одржува баланс на енергијата помеѓу 
снабдувањето и потрошувачката во реално време. Има четири можни извори на 
енергија на компримиран воздух во системот.

 Ротирачки капацитет – Енергија на компримиран воздух создадена од  
компресорите кои работат.

 Ротирачки резервен капацитет – Потенцијална енергија на 
компримираниот воздух кај компресорите кои работат во режим под 
својот полн капацитет на оптоварување. 

 Капацитет на складирање – Потенцијална енергија на компримираниот 
воздух складиран во резервоар за складирање на компримиран воздух. 

 Капацитет во мирување – Потенцијална енергија на компримираниот 
воздух на компресорите кои се исклучени (и расположливи за 
автоматско повторно стартување).

Ротирачкиот капацитет во системот мора да биде еднаков или поголем од 
просечната потрошувачка на системот. Максималната потрошувачка најефикасно 
се покрива преку капацитетот на складирање.

Ротирачкиот резервен капацитет ја намалува ефикасноста на системот. 
Компресорите за воздух се најефикасни кога работат со својот максимален 
капацитет. Ротирачкиот резервен капацитет бара еден или повеќе компресори да 
работат во услови на парцијално оптоварување. За време на работењето при 
парцијално оптоварување, намалената ефикасност на компресорот резултира со 
зголемување на специфичната моќност (kW / Nm3/min). Магнитудата на 
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зголемувањето на специфичната моќност зависи од методот на контрола на 
капацитетот на компресорот и од количината на протокот што се генерира од 
страна на компресорот. 

Капацитетот во мирување не троши енергија бидејќи компресорот е запрен. Некои 
типови на компресори може да имаат пумпи за масло, загревачи или други 
помошни системи кои користат минимално количество на енергија, дури и кога 
компресорот е запрен, односно погонскиот мотор не работи. За да може  
капацитет при мирување да се додаде на ротирачкиот капацитет на системот, 
компресорот мора да стартува. Сите компресори имаат свое дозволено време на 
стартување кое може да бидат во опсегот од 10 или 15 секунди, до една минута, 
па и повеќе. 

Капацитетот на складирање опслужува неколку функции во системот за 
компримиран воздух:

 Капацитетот на складирање служи за да го придуши, односно да го 
амортизира зголемувањето или намалувањето на притисокот во 
системот додека контролата на капацитетот на компресорот реагира на 
промената на потрошувачката.

 Кога системот е оптимиран, ротирачкиот производствен капацитет треба 
да биде еднаков или незначително поголем од просечната 
потрошувачка. Како резултат на таквата состојба, краткотрајните 
максимални протоци често го надминуваат ротирачкиот капацитет.  
Капацитетот на складирање се надополнува на ротирачкиот капацитет, 
со цел да се задоволи врвната потрошувачка.

 Непредвидливото исклучување на компресорот за воздух резултира со 
загуба на ротирачкиот капацитет којшто мора веднаш да биде 
надоместен за да се одржи рамнотежата снабдување/потрошувачка. 
Капацитетот во мирување е недостапен сѐ додека трае времето на 
стартување на компресорот. Капацитетот на складирање е неопходен за 
поддршка на системот, сѐ додека не стане достапен капацитетот во 
мирување. 

 Поместувањата на потрошувачката се појавуваат во многу системи за 
компримиран воздух. Стартувањето или запирањето на одредена 
производствена линија креира поместување на потрошувачката во 
системот. Во многу постројки, величините во производството се 
менуваат и резултантната промена во производството може да 
предизвика поместување во потрошувачката на компримиран воздух. 
Капацитетите за складирање го испорачуваат бараниот проток на воздух 
за време на стартувањето на капацитетот во мирување, односно ги 
покриваат потребите при поместувањето на потрошувачката.

 Ротирачкиот резервен капацитет е често користен кога на располагање 
имаме недоволен капацитет на складирање за да се обезбеди 
оддржливост на системот, при појава на повремените настани на голема 
потрошувачка, непредвидливо исклучување на ротирачкиот капацитет 
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или поместувања во потрошувачката. При работење со ротирачкиот 
резервен капацитет се намалува ефикасноста на системот. 

Стратегија за контрола на снабдувањето/потрошувачката на 
системот

Стратегијата за контрола која ќе ја оптимизира ефикасноста на системот треба да 
исполнува три основни цели:

 Да се оперира со ротирачки капацитет еднаков или незначително 
поголем од просечната потрошувачка на воздух на системот. Да се 
исклучат сите ротирачки капацитети кои не се потребни.

 Сите компресори да работат под полн капацитет, освен еден, којшто ќе 
работи со парцијално оптоварување и ќе има улога да го регулира 
врвното оптоварување. 

 Настаните на голема потрошувачка да се сервисираат од капацитетот на 
складирање. Елиминирајте го користењето на ротирачкиот резервен 
капацитет и превенирајте да се случи капацитетот во мирување да се 
вклучи при настаните на потрошувачка со кратко времетраење.

Вовед за складирањето

Еден од најважните, но и најзанемарените аспекти на системот за компримиран 
воздух е складирањето. Соодветната количина складиран компримиран воздух во 
системот може да овозможи производството да продолжи без прекини за време 
на некои краткотрајни настани на потрошувачка, кога компресорот ќе се исклучи и 
кога друг ќе мора веднаш да стартува, и додека дополнителниот компресор 
започне да одговара на зголемената потрошувачка. 

Доколку соодветно се применува, капацитетот на складирање овозможува 
имплементација на стратегија за контрола, која ефикасно ќе ја одржува 
рамнотежата помеѓу снабдувањето и потрошувачката на компримиран воздух.

Пресметка на капацитетот за складирање

Волуменот на резервоарот, самиот по себе, не создава употреблив капацитет за 
складирање. Употребливиот капацитет за складирање е производ од разликата на 
притисокот и расположливиот волумен за складирање. Формулата за 
определување на количеството на употреблив капацитет за складирање е:

 

 







 


amb
sa P

PPVV minmax

Равенка 4 ‒ 8.1 Пресметка на капацитетот за складирање
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Каде што:
Va = Волумен на воздух: Употреблив капацитет за складирање 
компримиран воздух
Vs = Волумен на складиштето: Вкупен волумен на системот за 
складирање
Pmax = Максимален притисок: Притисок во складиштето (притисок 
на исклучување)
Pmin = Минимален притисок: Баран минимален притисок во 
складиштето (притисок на вклучување)
Pamb = Апсолутен притисок на амбиентален воздух

Како што покажува формулата, промените во волуменот на системот за 
складирање – ИЛИ – промените во разликата на притисоците влијаат врз 
вредноста на употребливиот капацитет на складирање. Таа исто така покажува 
дека доколку нема разлика на притисоците, нема ниту употреблив капацитет за 
складирање.

За да се определи големината на резервоарот неопходен за да се задоволи 
одреден настан на потрошувачка на воздух, ќе биде употребена малку поинаква 
формула. 

 minmax PP
PCTV amb

s 




Равенка 4 ‒ 8.2 Пресметка на волуменот на резервоарот (складиштето)
Каде што: 
(Употребете постојани мерни единици; проток, волумен и притисок)

T = Времетраење на настанот (минути)
C = Потрошувачка на воздух во настанот
Vs = Вкупен волумен на системот за складирање
Pmax = Максимален притисок: Притисок во складиштето (притисок 
на исклучување)
Pmin = Минимален притисок: Баран минимален притисок во 
складиштето (притисок на вклучување)
Pamb = Апсолутен притисок на амбиентален воздух

Оваа формула не го зема предвид компримираниот воздух што е испорачан од 
страна на компресорот за време на настанот на потрошувачка. Формулата го зема 
предвид само воздухот што е складиран во моментот на појавување на настанот 
на потрошувачката. Доколку складиштето се снабдува со компримиран воздух за 
време на настанот на потрошувачка, тогаш таа количина воздух треба да се 
одземе од потрошувачката на воздух на настанот во горната формула. 
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Пресметка на складирањето за случај на непредвидливо 
исклучување

За да се илустрира како работи оваа формула, претпоставете дека еден голем 
производствен погон има неколку центрифугални компресори и секој од нив е со 
капацитет од 80 m3/min. Колкав волумен на резервоарот за складирање ќе биде 
потребен за да може да се одржува притисок од 6.5 bar, доколку еден од 
компресорите од 80 m3/min откаже, и треба да стартува друг компресор којшто е 
во состојба на мирување?

Дадено е дека дозволеното време за стартување на компресорот што мирува е 
1.5 минути. Доколку нормалниот притисок на складирање е 8.5 bar и минималниот 
притисок на снабдување во системот е 6.5 bar, колкав е бараниот волумен на 
резервоарот за складирање (m3) што ќе го обезбеди неопходниот капацитет за 
складирање? (Притисокот на амбиенталниот воздух = 1 bar)

Дозволеното време за стартување е времето од кога компресорот што 
е во мирување добива сигнал за да стартува, до времето кога 
компресорот ќе започне да го испорачува дополнителниот капацитет на 
компримиран воздух во системот.

Имајќи ја предвид оваа информација, формулата ќе биде:

bar5.6bar5.8
bar0.1/minutem80minutes5.160

3
3




m

Со 60 кубни метри волумен на резервоарот при 8.5 bar, производството на погонот 
нема да падне под минималниот прифатлив притисок за време на овој настан на 
непланирано исклучување на компресорот.

Складирање

Складирањето може да биде регулирано или нерегулирано.

Регулираното складирање користи регулација притисок/проток за да ја одвои 
страната на снабдување од страната на потрошувачка на системот. Целта на 
регулираното складирање е да одржува резерва на компримиран воздух којшто е 
на повисок притисок од притисокот во дистрибутивниот систем за компримиран 
воздух. Во регулиран систем, притисокот во дистрибутивниот систем е одржуван 
на ниско ниво, со цел да се минимизира вештачката потрошувачка и да се 
обезбеди стабилен притисок без оглед на потрошувачката на воздух или, пак, на 
одѕивот од страна на системот за регулација на компресорот.

Нерегулирано складирање. Во еден нерегулиран систем, притисокот низ 
постројката се покачува и се снижува низ целиот опсег на регулација на 
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компресорот. Во многу случаи, притисокот на воздух во постројката може да падне 
значително под најнискиот прифатлив притисок, бидејќи компресорот не може да 
реагира на промените во потрошувачката толку брзо колку што се појавуваат тие. 

И регулираното и нерегулираното складирање може да овозможи бенефит за 
перформансите на системот, со соодветен и употреблив капацитет на 
складирање.

Изведба на системи за примарно складирање

Примарно складираниот воздух узводно од регулацијата притисок/проток се 
изведува за да го обезбеди неопходниот употреблив волумен на воздух од 
складиштето. Складираната енергија е важна компонента за стабилноста на 
системот. Кога ќе стартува машина или некој процес, тогаш има рапидно 
зголемување на потрошувачката на воздух (енергија) која се бара од системот. 
Системот за складирање ја обезбедува таа енергија веднаш. Во случај на голема 
потрошувачка која бара зголемување на капацитетот на компресорите, 
складиштето обезбедува енергија за времето кое му е потребно на системот за 
контрола на компресорот(-ите) да одговори на промената.

Волуменот на резервоарот, односно складиштето, самиот по себе не креира 
употреблив капацитет за складирање. Секој систем за компримиран воздух има 
дефиниран притисок на испораката. Доколку испораката во системот падне под 
дефинираниот притисок, тогаш се компромитира доверливоста на системот. 
Затоа, притисокот на складирање мора да се одржува повисок од целниот 
притисок на испорака во системот. Употребливиот воздух (енергија) од 
складиштето зависи од волуменот на складиштето и од разликата на притисоците 
помеѓу притисокот во складиштето (PS) и дефинираниот притисок на снабдување 
во системот (PT).

Потрошувачката на воздух во системот се намалува за 6% до 12% за секој bar 
намалување на притисокот (под претпоставка дека 50% дo 100% од 
потрошувачката на воздух е нерегулирана).

Во секој случај, доколку притисокот на испорака е над дефинираниот, загубата на 
енергија преку вештачката потрошувачка е 6% дo 12% за секој bar намалување на 
притисокот (под претпоставка дека 50% дo 100% од потрошувачката на воздух е 
нерегулирана). Целниот притисок треба да биде најнискиот оптимален притисок 
за соодветно и правилно обезбедување на потребите на потрошувачите.

Кога се врши евалуација на регулираното складирање, спецификацијата на 
опремата треба да го има предвид капацитетот што е потребен за настаните на 
нагли падови на притисокот (при испуштање), како и краткотрајните настани на 
висока потрошувачка, како што е дефинирано во Профилот на потрошувачка на 
постројката. Карактеристиките во однос на времето на одѕив на контролата 
притисок/проток ќе зависат од природата и магнитудата (интензитетот) на 
промените на протокот за време на појавата на голема потрошувачка и нагли 
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падови на притисок при стартување. Дополнително на динамичкиот одѕив, 
регулацијата притисок/проток мора исто така да одржува регулирана разлика на 
притисоците помеѓу резервоарите на складиштето и дефинираниот притисок на 
снабдување во системот. Регулацијата притисок/проток мора да биде биде 
способна за високи протоци додека ја одржува регулацијата при ниска разлика на 
притисоците. Стабилна работа е неопходна за време на ниска потрошувачка, со 
висок степен на редуцирање на капацитетот.

Енергетски баланс (рамнотежа) на системот за компримиран 
воздух

Енергијата која се испорачува во системот за компримиран воздух е функција од 
масата на испорачаниот воздух. Масата на компримираниот воздух зависи од 
притисокот и температурата. Зголемувањето на притисокот ја зголемува густината 
и масата на воздухот. Зголемувањето на температурата ќе ја намали густината на 
воздухот, а со тоа ќе се намали и неговата маса. Оваа зависност е дефинирана во 
Амонтоновиот закон, според којшто притисокот на гасот е правопропорционален 
со неговата апсолутна температура. 

Компримираниот воздух често се мери во однос на својот волумен, на пример во 
кубни метри (m3). Но, оваа волуменска мерка на воздухот е ирелевантна во однос 
на неговата маса доколку истовремено не се познати притисокот и температурата 
на воздухот. Затоа, усвоени се стандарди преку кои ќе може да се изрази масата 
на воздухот под „стандардни“ или „нормални“ услови, што резултира со 
дефиниција за нормален кубен метар воздух (Nm3). Нормални услови според DIN 
1343 (нормална физичка состојба): температура 0°C = 273.15K; притисок 1.01325 
bar и релативна влажност = 0%, при што густината на воздухот е = 1.294 kg/m³.

Трансферот на енергија на компримираниот воздух може да биде изразен како 
масен проток на воздух при даден работен притисок во Nm3/min. Ова истовремено 
претставува и волуменски и масен проток на компримираниот воздух. Поголем 
проток (Nm3/min) ќе испорача поголема моќност, а времетраењето на протокот ја 
определува енергијата која е пренесена. 

Моќноста на компримираниот воздух се внесува во системот на компресорите, а 
излегува преку потрошувачите, вклучувајќи ги тука, освен продуктивната 
потрошувачка и истекувањата, и сите места низ кои воздухот излегува од 
системот во атмосферата. Енергијата од компресорите се мери како масен проток 
Q (Nm3/minute) од производството (снабдувањето) на компресорот(ите) или Qgen, 
а енергијата која излегува од системот исто така се мери преку масен проток, на 
потрошувачката страна Qdmnd. 

Дефиниција: Qgen – е масен проток на компримиран воздух (Nm3/min) произведен 
во секој момент од времето од страна на ротирачкиот капацитет на компресорот 
додека тој работи.



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ

© UNIDO 2018, Сите права се задржани 4 – 172

Дефиниција: Qdmnd – е масен проток на компримиран воздух (Nm3/min) којшто 
излегува од системот за компримиран воздух во атмосферата во секој момент од 
времето.

Идеалната рамнотежа помеѓу снабдувањето и потрошувачката е постигната кога  
Qgen = Qdmnd.

Равенка 4 ‒ 8.3 Енергетски баланс на системот за компримиран воздух

constant=системотвопритисокоткогаСамо

системотнабалансенергетскиИдеален

dmndgen QQ 

Првиот закон на термодинамиката вели дека енергијата ниту се создава, ниту се 
уништува. Ова имплицира дека протокот од снабдувањето мора да биде еднаков 
со протокот од потрошувачката. Од практично искуство се знае дека 
производството и потрошувачката не се секогаш еднакви, што резултира во 
промена на притисокот во системот. Кога Qgen е поголемо од Qdmnd, притисокот 
во системот се зголемува, а кога Qgen е помало од Qdmnd, притисокот во 
системот се намалува. Енергетскиот дисбаланс помеѓу снабдувањето и 
потрошувачката или се апсорбира, или, пак, се ослободува од складиштето.

dmndstogen QQQ 

Дефиниција: Qsys е масен проток на компримиран воздух (Nm3/min) произведен  
во секој момент од времето од страна на ротирачкиот капацитет на компресорот 
додека работи (Qgen), минус протокот што е апсорбиран во складиштето (- Qsto 
кога притисокот се зголемува), или плус протокот што е ослободен од 
складиштето (+ Qsto кога притисокот се намалува). 

воздухзасистемотвопритисокотнапроменитепредвидземагишто

воздухзасистемотнабалансенергетскиПрактичен

dmndstogensys

dmndsys

QQQQ
QQ







ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ

© UNIDO 2018, Сите права се задржани 4 – 173

Инженерот за системи за компримиран воздух мора да ја анализира динамиката 
на складирањето на енергијата на компримираниот воздух. Овој дел ја опишува 
математичката меѓузависност неопходна за да се изучува врската помеѓу 
системот за снабдување со компримиран воздух, складирањето и 
потрошувачката. За да се оптимизира работењето на системот, енергијата на 
системот мора да остане во рамнотежа со потрошувачката. Покрај тоа, енергијата 
на системот мора да биде оптимирана помеѓу снабдувањето (ротирачката 
енергија) и складирањето. 

Примена на комбинираниот гасен закон

Комбинираниот гасен закон вели дека притисокот на идеален гас помножен со 
неговиот волумен и поделен со температурата е константен.

Равенка 4 ‒ 8.4 Комбиниран гасен закон
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Процесот на компримирање вообичаено почнува со воздух при амбиентални 
услови на притисок и температура (претпоставка: без содржина на влага). 
Поголем волумен на воздух е компримиран до помал волумен со зголемување на 
неговиот притисок. За време на процесот на компримирање, температурата на 
воздухот се зголемува. Под претпоставка дека температурата на воздухот е 
веднаш вратена на амбиенталната, крајниот притисок како резултат од процесот 
на компримирање е еднаков на почетниот притисок помножен по односот помеѓу 
почетниот волумен и крајниот волумен на воздухот (степен на компресија):

Равенка 4 ‒ 8.5 Степен на компресија
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Ако за време на компримирањето на 8 метри кубни воздух, тој се редуцира до 
волумен од еден метар кубен, крајниот притисок како резултат е 8 пати повисок од 
почетниот, односно степенот на компресија е r = 8 пати.
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Претпоставете дека компресорот на всис има 8 метри кубни атмосферски воздух 
на 1 bar. Ако се помножи со r = 8, ќе резултира во апсолутен притисок од 8 bar или 
7 bar натпритисок.
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Всис 8 m3 на притисок
1 bar (апсолутен) = 

атмосферски

Intake 8 m3 @ Pressure
1 bar (absolute) = 

atmosphere

Потис 1 m3 на притисок
 8 bar (апсолутен) = 7 bar 

(мерен)

Discharge 1 m3 @ Pressure
 8 bar (absolute) = 7 bar 

(gauge)
Слика 4 ‒ 8.1 Компримирање воздух од атмосферски притисок до 7 bar 

натпритисок (8 bar апсолутен)

Примената на комбинираниот гасен закон е основата за пресметка на 
складирањето на компримираниот воздух. Повеќе напредни форми на 
пресметување може да бидат користени со цел да се оценат повеќе аспекти од 
перформансите на системот за компримиран воздух.

Доколку еден резервоар со волумен од 1 m3 волумен се изложи на притисок од 8 
bar (abs) и доколку неговиот потисен вентил е отворен кон атмосферата, колку 
кубни метри воздух (во атмосферата) ќе бидат испуштени од резервоарот? 
Формата на Законот за идеален гас која се користи за решавање на овој проблем 
е следната:

Равенка 4 ‒ 8.6 Зависност помеѓу волуменот на гасот и волуменот на 
резервоарот
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Волуменот на воздухот (во атмосферата) што се испушта од резервоарот е 
еднаков на волуменот на резервоарот помножен со разликата на притисокот во 
резервоарот и поделен со атмосферскиот притисок. Понатаму, промената на 
притисокот во резервоарот може да биде изразена како краен притисок минус 
почетен притисок ΔP = Pf – Pi. Ако се замени со вредностите:
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Равенка 4 ‒ 8.7 Волумен на гас испуштен од резервоар
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Во претходната дискусија за компримирањето на воздухот, беше покажано дека за 
да се достигне притисок од 8 bar (abs) треба да се компримираат 8 m3 воздух. Како 
и да е, пресметката на резервоарот погоре покажа дека само 7 m3  воздух се 
испуштаат од резервоарот од 1 m3 опишан погоре. 

Што се случува со тој еден метар кубен воздух? Осмиот метар кубен воздух е сѐ 
уште внатре во резервоарот бидејќи притисокот на резервоарот останува 1 bar 
(abs).

Важно е да се забележи дека промената на притисокот во резервоарот е наклонот 
на правата која е пресметана од крајниот минус почетниот притисок. Ако се 
набљудува притисокот на резервоарот низ времето, кога притисокот паѓа 
(негативен наклон), воздухот оди од резервоарот во системот. Површината xy под 
правата го покажува притисокот(y) и времето(x).
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Промена на притисокот на резервоарот 
за воздух

Air Receiver Pressure Change

Негативен наклон – Енергијата се испушта од складиштето во системот
Позитивен наклон – Енергијата се апсорбира од системот во складиштето 

Слика 4 ‒ 8.2 Промена на притисокот на резервоарот за воздух
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Додавање на времето во пресметките за складирањето

Протокот кај компресорите и системите за компримиран воздух обично се 
изразува во m3/единица време. Врската волумен/притисок за која се дискутираше 
погоре го нема факторот време. Доколку секоја страна од Равенка 4 ‒ 8.7 ја 
поделиме со времето (T) и го замениме V / T со Q, се добива резултатот што е 
прикажан подолу.

Равенка 4 ‒ 8.8 Проток на воздух од резервоарот во текот на времето
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Кога во пресметките се зема предвид и времето, волуменот на гасот Vgas (m3) 
станува проток на гасот Vgas (m3) / T (минути) = Qgas (m3/минута). Оваа пресметка 
за складирањето на воздух има голема примена кај системите за компримиран 
воздух.
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Тест за пумпање на резервоар

Пресметките за складирање воздух се користат во вообичаен метод за проверка 
на испораката на протокот на воздух од еден компресор, којшто се вика „Тест за 
пумпање резервоар“. Прво изолирајте ги компресорот за воздух и резервоарот од 
остатокот на системот за воздух.

Резервоар
V = 1 m3

Receiver
V = 1 m3

Тест на пумпање
Почетен притисок Pi = 1 bar (abs)
Краен притисок  Pf = 8 bar (abs)
Време на пумпање  T  = 1 minute

Проток на компре-
сорот Qgen = ??

Слика 4 ‒ 8.3 Компресор – Резервоар за тест за пумпање резервоар

Компресорот нека работи под полно оптварување и мерете го времето (T) 
неопходно за да се напумпа резервоарот од некој почетен притисок (Pi) до краен 
притисок (Pf). Доколку волуменот на системот (Vsys) којшто се става под притисок 
е познат, испорачаниот воздух произведен од страна на компресорот (Qgen) може 
да биде пресметан како што следува подолу. За примерот, во  равенката 4 ‒ 7.9 
претпоставете волумен на резервоарот од Vrec = 1 m3; и време T = 1 минута.

Равенка 4 ‒ 8.9 Пресметка на тестот за напумпување на резервоарот
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Важно е да се забележи дека протокот за резервоарот (складиштето) е позитивен, 
што значи дека компримираниот воздух влегува во резервоарот за воздух. За 
пресметката прикажана во Равенка 4 ‒ 8.7, пресметаниот волумен на воздух Vgas 
е негативен, што покажува дека воздухот излегува од резервоарот. Доколку 
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почетниот притисок е понизок од крајниот притисок (како во Равенка 4 ‒ 8.9), 
знакот за промената на притисокот (ΔP = Pf – Pi) е позитивен и воздухот оди од 
системот во резервоарот за складирање.
 
Вкупен воздух во резервоарот
Во претходната дискусија видовме дека вкупниот воздух во резервоарот беше 8 
m3, додека воздухот што излезе од резервоарот беше 7 m3. 1 m3 волумен на 
резервоарот, кога е под притисок од 8 bar (abs), содржи 8 Nm3 воздух изразен при 
нормални амбиентални услови. Кога воздухот од резервоарот истекува, 
притисокот на резервоарот ќе остане 1 bar (abs), и затоа само 7 m3 се испуштаат 
од резервоарот. Во повеќето примени на системи за компримиран воздух, постои 
некој минимален притисок којшто мора да се одржува за да се овозможи правилно 
функционирање на потрошувачите. 

Употреблив воздух во резервоарот
Употребливата енергија на компримираниот воздух во резервоарот е лимитирана 
од целниот (минималниот) притисок на системот. Крајниот притисок на 
резервоарот мора да биде еднаков на минималниот притисок во системот плус 
кои било загуби, односно падови на притисокот помеѓу резервоарот и местото на 
потрошувачка. Употребливата енергија на компримираниот воздух зависи од 
волуменот на резервоарот Vrec и расположливата разлика на притисоците во 
складиштето (ΔP = Pf – Pi).

Резервоар
V = 5 m3

Receiver
V = 5 m3 IN OUT

Компресор
Растоварување = 8.0 bar
Оптоварување = 7.3 bar

Compressor
Unload = 8.0 bar
Load = 7.3 bar

Филтер ΔP
0.2 bar

Filter ΔP
0.2 bar

Сушач ΔP
0.3 bar

Dryer ΔP
0.3 bar

Цевководи 
ΔP 0.2 bar

Piping ΔP
0.2 bar

Место на 
потрошу-

вачка
потребни

5.0 bar

Use Point
Requires
5.0 bar

Цевководи 
ΔP 0.5 bar

Piping ΔP
0.5 bar

Слика 4 ‒ 8.4 Дијаграм на системот – Профил на притисокот
За системот за воздух прикажан на слика 4 ‒ 8.4, минималниот притисок на 
местото на потрошувачка е 5.0 bar, а опсегот на регулација на компресорот е: 
оптоварување на 7.3 bar, растоварување на 8.0 bar. Профилот на притисок на 
системот вклучува пад на притисок низ филтерот од 0.2 bar и низ сушачот од 0.3 
bar, загуби во цевководите од 0.2 bar, и приклучокот со потрошувачот има загуба 
од 0.5 bar. Евалуацијата на резервоарот за воздух бара да биде пресметан 
расположливиот диференцијален притисок на складирање (ΔP = Pf - Pi). 

Кој е минималниот притисок на резервоарот (Pf) којшто може да се користи за 
пресметка на употребливо складирање на воздух? Профилот на притисокот 
низводно од резервоарот го определува минималниот притисок. Во прикажаниот 
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систем, притисокот на потрошувачката е 5.0 bar, падот на притисок кај 
приклучокот за потрошувачот е 0.5 bar, дистрибутивниот цевковод ‒ 0.2 bar, а 
сушачот ‒ 0.3 bar. Ако ги ставиме овие вредности во пресметката, ќе добиеме 
дека минималниот притисок на резервоарот е Pf = 6.0 bar (5.0 + 0.5 + 0.2 + 0.3).
Колкав е почетниот притисок што треба да се користи за пресметка на 
употребливо складирање воздух? Опсегот на регулација на компресорот е 7.3/8.0 
bar со контрола оптовари/растовари. Најконзервативен пристап е да се 
претпостави дека компресорот е на ниво на својот најнизок притисок во опсегот 
кога се пресметува диференцијалниот притисок за складиштето. Почетниот 
притисок (Pi) е 7.3 bar.

Дали филтерот којшто е лоциран узводно од резервоарот за воздух влијае врз 
почетниот притисок на складиштето?

Не, нема влијание. Во оваа ситуација со еден компресор оптовари/растовари, 
филтерот нема влијание врз почетниот притисок на резервоарот. Најнискиот 
притисок се појавува точно пред оптоварувањето на компресорот. Кога 
компресорот е без оптоварување, нема проток низ филтерот и затоа нема пад на 
притисокот. Забележете дека кај системите со повеќе компресори, падот на 
притисок низ компонентите узводно од резервоарот мора да биде одземен од 
минималниот притисок од опсегот на регулација на компресорот. Ова 
претпоставува дека контролниот сигнал за притисокот е регистриран на потисот 
на компресорот за воздух. 

За системот прикажан на слика 4 ‒ 8.4, колкав проток може да биде снабдуван од 
резервоарот Qsto за време од 1 минута, пред да биде искористен воздухот од 
него? Претпоставете нормален атмосферски притисок Patm = 1.013 bar и 
игнорирајте ги температурата и релативната влажност.

Равенка 4 ‒ 8.10 Пресметка за складирање проток
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Дадениот волумен на резервоарот е 5 m3, а како што е определено погоре, Pf = 
6.0 bar, Pi = 7.3 bar, додека времето кое е дадено е T = 1 минута. Заменуваме:
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Пресметаниот проток на складиштето е Qsto = – 6.42 Nm3/минута и забележуваме 
дека знакот е негативен, што покажува дека протокот е насочен од складиштето 
кон системот.

Пневматска капацитативност на системите за компримиран воздух

Пневматската капацитативност на систем за компримиран воздух (Cpn) ја 
претставува енергијата на компримираниот воздух која е апсорбирана во системот 
за компримиран воздух или, пак, испуштена од него, додека неговиот притисок се 
зголемува или се намалува. Се изразува како „волумен на воздух/единица на 
промена на притисокот“, на пример стандардна кубик стапка/атмосфера. 

Cpn = Пневматска капацитативност (m3 / kPa)
Vrec = Волумен на резервоарот (m3)
Vpipe = Волумен на цевководот(-ите) (m3)
Vsys = Волумен на системот (m3)
Pa = Атмосферски притисок (kPa)
Pi = Почетен притисок на резервоарот (kPa)
Pf = Краен притисок на резервоарот (kPa)
ΔP = Разлика на притисоците во резервоарот (Pf – Pi)
rs = Однос на притисоците во резервоарот (Pf – Pi) / Pa 
Vgas = Волумен на компримиран воздух (Nm3) Нормални метри кубни
Pload = Притисок на компресорот при оптоварување (kPa)
Punload  = Притисок на компресорот без растоварување (kPa)
Qsys = Проток на воздух за системот (kPa)
Qgen = Проток на воздух од компресорот(-ите) кои генерираат 
компримиран воздух (m3/min)
Qsto = Проток на воздух од резервоарот (m3/min)

Табела 4 ‒ 8.1 Дефинирање на променливите и единиците мерки

Равенка 4 ‒ 8.11 Пневматска капацитативност
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За секои 100 kPa (1 атмосфера) промена на притисокот во системот (намалување 
или зголемување), системот ќе апсорбира или ќе испушти 1 пати од својот 
волумен (m3) на компримиран воздух. Равенка 4 ‒ 8.11 погоре ја дава 
капацитативноста на системот изразена во кубни стапки за атмосфера притисок. 
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Претпоставете дека атмосферата е со стандардни услови на притисок и 
температура, а волуменот на цевководите е занемарлив. 

Равенка 4 ‒ 8.12 Капацитативност Cpn = m3 / atm
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Во Равенка 4 ‒ 8.12 погоре, резервоар со волумен од 3 m3, којшто го менува 
притисокот за една атмосфера, ќе премести 3 нормални метри кубни воздух (Nm3) 
внатре или надвор од резервоарот. Пневматската капацитативност на системот е 
3 Nm3/atm. Ако ΔP = (Pf – Pi) е позитивна, т.е. почетниот притисок е понизок од 
крајниот притисок, воздухот што се поместува е 3 Nm3, и тој се апсорбира во 
резервоарот за воздух. Ако ΔP е негативно, т.е почетниот притисок е повисок од 
крајниот притисок, воздухот што се поместува е -3 Nm3 и се испорачува од 
резервоарот за складирање.

Бидејќи притисокот во системот за компримиран воздух често се мери во kPa, 
пожелно е капацитативноста на системот за компримиран воздух да биде 
изразена во нормални метри кубни на килопаскал (Nm3/kPa).

За системот погоре со Vsys = 3 m3, капацитативноста е 0.03 m3/kPa. Доколку 
падот на притисок во системот (ΔР) е 100 kPa (1 atm.), тогаш складираниот 
волумен на гас (Vgas) е 3 m3 (види Равенка 4 ‒ 8.13 подолу). Бидејќи атмосферата 
е состојбата дефинирана за нормални услови на воздухот, Vgas = 3 Nm3. 

Равенка 4 ‒ 8.13 Пресметка на волуменот на гасот 
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Користење на капацитативноста на системот за пресметка на динамичкиот проток 
на воздух

Капацитативноста е корисна алатка за пресметка на динамичките перформанси 
на системите за компримиран воздух. Применувајќи ја стапката на промена на 
притисокот на системот врз капацитативност на системот, можно е да се пресмета 
количината на проток на воздухот која се испушта од системот додека притисокот 
се намалува или, аналогно на тоа, количината на проток на воздухот која се 
апсорбира од страна на системот додека притисокот расте.

На пример, да претпоставиме дека систем за компримиран воздух има вкупен  
волумен (резервоари плус цевководи) од 4 кубни метри, капацитетот на 
компресорот е 4 m3/min, и има настан на потрошувачка којшто предизвикува голем 
пад на притисокот на системот. Регистрирањето на податоците за пеформансите 
на системот покажуваат дека притисокот на системот паѓа од (Pi) 655 kPa на (Pf) 
600 kPa  за време на настанот којшто трае 1 минута. Колкав е максималниот 
динамички проток на воздух на системот што се појавува за време на овој настан 
на потрошувачка?

Макисмалната динамичка потрошувачка на воздух на системот (Qsys) е збир од 
капацитетот на компресорот при базно оптоварување Qgen = 4 m3/min, плус 
протокот на воздух којшто е испуштен од складиштето (Qsto) за време на 
големиот пад на притисок во системот.

Равенка 4 ‒ 8.14 Пресметка на капацитативноста на системот
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 Равенка 4 ‒ 8.15 Пресметка на воздухот којшто е испуштен од складиштето
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Воздухот којшто е испорачан од складиштето (негативен наклон) за време на 
настанот на потрошувачка е 2.2 Nm3. Бидејќи времетраењето на настанот е 1 
минута, протокот на воздух од складиштето е 2.2 Nm3/min. Максималната 
динамичка потрошувачка е пресметана со собирање на капацитетот на 
компресорот при базно оптоварување плус протокот на воздух од складиштето. 
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 Равенка 4 ‒ 8.16 Пресметка на проток на воздух при максимална динамичка 
потрошувачка (scfm)

Пресметки на динамичките перформанси базирани врз времето

Динамичките перформанси на повеќето системи за компримиран воздух 
вклучуваат промени на притисокот во временски интервали покуси од интервалот 
од една минута во горниот пример. За да се оценат и за да се пресметаат 
перформансите на системите за компримиран воздух во реално време, неопходно 
е да се земе предвид изводот (диференцијалот) од притисокот dP/dt. Оваа 
анализа му овозможува на инженерот за системи за компримиран воздух да смета 
на волуменскиот проток на воздух dQ/dt и ефектот од капацитативноста на 
системот којшто е во интеракција со континуираната промена на притисокот на 
системот.

Пневматската капацитативност на системот за воздух е во меѓузависност со 
континуираната промена на притисокот, за ефективно да го апсорбира или да го 
испушта протокот на воздух во системот. Изводот по времето или стапката на 
промена на притисокот во системот, dP/dt, е директно поврзана со протокот на 
складиштето (Qsto). Доколку dP/dt е позитивно, притисокот се зголемува – 
протокот се апсорбира во складиштето. Доколку, пак, од друга страна dP/dt е 
негативен, притисокот се намалува, а протокот се испушта од складиштето во 
системот.

Равенка 4 ‒ 8.17 Проток на воздух пресметан со пневматска капацитативност 

dt
dPCQ pnsto 

Да претпоставиме дека во примерот погоре, настанот на големиот пад на 
притисокот трае само 25 секунди, наместо една минута. Системот за компримиран 
воздух го има истиот вкупен волумен (резервоари плус цевководи) од 4 кубни 
метри, капацитетот на компресорот е 10 m3/min и се случува настан на 
оптоварување којшто предизвикува голем пад на притисок во системот. 
Регистрацијата на податоците за перформансите на системот покажуваат дека 
притисокот на системот паѓа од (Pi) 655 kPa дo (Pf) 600 kPa за време на настанот 
којшто трае 25 секунди. Колкав е максималниот динамички проток на воздух во 
системот којшто се појавува за време на овој настан на потрошувачката?

Максимална динамичка потрошувачка :  𝑄𝑠𝑦𝑠 = 𝑄𝑔𝑒𝑛 + 𝑄𝑠𝑡𝑜

     𝑄𝑠𝑦𝑠 = 4 𝑁𝑚3 𝑚𝑖𝑛 + 2.2 𝑁𝑚3 𝑚𝑖𝑛

                                                                     𝑄𝑠𝑦𝑠 = 6.2 𝑁𝑚3 𝑚𝑖𝑛
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 Равенка 4 ‒ 8.18 Пресметка на капацитативноста на системот 
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Со користење на пневматската капацитативност на системот и изводот по 
времето како стапка на промена на притисокот на системот dP/dt, пресметајте ја 
максималната динамичка потрошувачка на воздух во системот. Претпоставете 
дека компресорот за воздух е под полно оптоварување за времетраењето на 
настанот на потрошувачка. Максималниот проток на воздух е протокот на воздух 
од компресорот (Qgen) плус протокот на воздух од складиштето (Qsto). Треба да 
забележите дека протокот кон системот е спротивен (инверзен) на протокот кон 
складиштето. Доколку воздухот излегува од складиштето е негативен, а ако 
впздухот влегува во складиштето, станува збор за позитивен проток. Затоа, во 
равенката на системот (Равенка 4 ‒ 8.19) протокот на складиштето (Qsto) е земен 
како инверзен и е помножен со (-1). 

 Равенка 4 ‒ 8.19 Пресметка на максималната потрошувачка на воздух во 
системот (Nm3 / min.)
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Кога настанот на потрошувачката завршува, го набљудуваме притисокот на 
системот и гледаме дека тој се зголемува од 600 kPa назад до 655 kPa во истиот 
период од 25 секунди. Под претпоставка дека компресорот останува под полно 
оптоварување, колкава е потрошувачката на воздух во системот за тоа време?
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 Равенка 4 ‒ 8.20 Пресметка на потрошувачката на воздух во системот за време 
на повторното полнење на складиштето
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Бидејќи притисокот на системот се зголемува, промената на притисокот (Pf – Pi) е 
позитивна. Ова покажува дека волуменот на складиштето го апсорбира 
капацитетот на компресорот и нето-потрошувачката во системот Qsys е помала од 
испораката од страна на компресорот. Повторно, протокот на складиштето е 
инверзен на системот, помножен со (-1).

Користење на пневматската капацитативност за оценка на циклусите на 
оптоварување на компресорот

Во анализата на претходниот настан на потрошувачка, претпоставено е дека 
протокот на воздух од производството на воздух е константен при полна испорака 
на проток од компресорот. Користењето на методот во равенката 4 ‒7.15 за време 
на циклусот оптоварување/растоварување на компресорот ќе резултира во 
вистинскиот проток на системот (Qsys) сметајќи на протокот на воздух којшто 
наизменично е апсорбиран во складиштето или испуштен од складиштето за 
воздух при оптоварувањето, односно растоварувањето на компресорот.

За дадените податоци за системот прикажан на Слика 4 ‒ 8.5, користете го 
пристапот со пневматска капацитативност за да се пресмета протокот на воздух 
на системот (Qsys).

Дадено:
Vsys = 6.1 m3

Cpn = 0.061 m3 / kPa
Pa = 100 kPa
Pload = 600 kPa
Punload  = 655 kPa
Qsys = ?? m3 / min.
Qgen = 15 m3 / min.
TL = 29 секунди (Време на оптоварување на компресорот)
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TNL = 25 секунди (Време на растоварување на компресорот)

Слика 4 ‒ 8.5 Блок-дијаграм за 15 m3/min компресорски систем

Еден од методите за пресметка на протокот на воздух во системот за време на 
оперативниот период на циклусот оптоварување/растоварување е да се пресмета 
процентот на оптоварување на компресорот и да се помножи со капацитетот на 
компресорот. Процентот на оптоварување на компресорот е изразен преку 
времето на оптоварување поделено со вкупното време на циклусот на 
оптоварување (времето на оптоварување плус времето на растоварување).

 Равенка 4 ‒ 8.21 Капацитет при парцијалното оптоварување за циклус 
оптоварување/растоварување на компресорот

uteNmNmQ

x
TT

Tњеоптоварува

TT
TQњеоптоваруваQQ

sys

NLL

L

NLL

L
gengensys

min06.8%7.53minute15

%7.53100
2925

29100%

100%

33 





































Користењето на методот за капацитативност на системот овоможува да се земат 
предвид динамиката на системот и ефектот од промените на притисокот кои се 
појавуваат со времето.

За време на циклусот на оптоварување, како што се зголемува притисокот на 
системот, пневматската капацитативност на системот апсорбира дел од 
капацитетот на компресорот. Притисокот во системот се зголемува од притисокот 
на оптоварување на компресорот 600 kPa до притисокот на растоварување од 
655 kPa.
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Равенка 4 ‒ 8.22 Проток на воздух на системот за време на циклусот на 
оптоварување на компресорот
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Резултатот од Равенка 4 ‒ 8.22 покажува дека кога компресорот е оптоварен, 
испорачува 15 Nm3 проток на воздух, од кои 6.49 Nm3 влегуваат во складиштето, а 
8.06 Nm3  се испорачуваат за потребите на потрошувачите на воздух. 

За време на циклусот на растоварување, притисокот во системот се намалува и 
пневматската капацитативност на системот испорачува проток на воздух во 
системот. Притисокот на системот се намалува од притисокот на растоварување 
на компресорот од 655 kPa до притисокот на оптоварување од 600 kPa.

Равенка 4 ‒ 8.23 Проток на воздух на системот за време на циклуот на 
растоварување на компресорот
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Сите пресметки погоре резултираат во стапка на проток на воздух во системот 
која е еднаква на 8 Nm3/min. Регистрирањето на податоците за перформансите на 
системот за компримиран воздух контролиран со оптоварување/растоварување ќе 
резултира со податоци за протокот и притисокот на воздухот кои го рефлектираат 
циклусот на оптоварување на компресорот. Определувањето на пневматската 
капацитативност на системот за воздух, со измерените податоци за 
перформансите, и со користење на методот опишан овде, на инженерот ќе му ја 
даде вистинската динамичка потрошувачка на воздух.
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Пресметка на пневматската капацитативност на систем за компримиран воздух.

За да се користи анализата на динамичките перформанси која е опишана, 
неопходно е инженерот за системот за воздух да ја одреди пневматската 
капацитативност на системот. Пневматската капацитативност може да биде 
пресметана преку волуменот на системот (метри кубни) поделен со 
атмосферскиот притисок (100 kpa).

На пример, за системот прикажан на слика 4 ‒ 8.6, претпоставете дека влажниот 
резервоар е 2 m3, сувиот резервоар е 3 m3 и има 60 m со дијаметар од 100 mm, и 
265 m со дијаметар од 50 mm на „ISO 65“ цевководи низ системот. Ако се 
претпостави дека внатрешниот дијаметар на цевката со дијаметар од 100 mm е 
105 mm, а кај таа со дијаметар од 50 mm внатрешниот дијаметар е 52.8 mm, 
волуменот на системот може да биде пресметан. 

Равенка 4 ‒ 8.24 Пресметка на пневматската капацитативност преку волуменот 
на системот
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Во пракса, прецизната пресметка на волуменот на целиот систем за воздух може 
да бара премногу време, и тоа да биде поголемиот проблем отколку сложеноста 
на самата пресметка. Релативно едноставен емпириски „систем за теренска 
проверка на капацитативноста“ може да се изведе со цел да му се овозможи на 
инженерот за компримиран воздух да ја одреди пневматската капацитативност на 
системот за компримиран воздух. 

Додека работи системот за компримиран воздух, рачно растоварете го тест-
компресорот со познат капацитет на производство (Qtest) за одредено време. 
Измерете го и забележете го времето на растоварување и стапката на промена на 
притисокот во системот. Тогаш, во одредена точка повторно оптоварете со 
познато зголемување на капацитетот на производство и регистрирајте го времето 
на оптоварување и менувањето на динамичкиот притисок (dP/dt) при повторното 
враќање на притисокот во системот. Под претпоставка дека за време на тестот 
потрошувачката на воздух на системот (Qsys) е константна, и ако работат и други 
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компресори, нивната испорака на воздух е константна за време на циклусите 
оптоварување/растоварување на тест-компресорот, пневматската  
капацитативност на системот може да ја пресметаме.

Време (секунди)

655

600

ΔP = 55 kPa

25 29

Теренски тест на капацитативноста на системот
П

ри
ти

со
к 

(k
Pa

)

Слика 4 ‒ 8.7 Теренски тест на капацитативноста на системот

Со тест-податоците погоре, капацитативноста на системот за компримиран воздух 
и ефективниот волумен на складирање може да бидат пресметани со користење 
на Равенка 4 ‒ 8.25.

Равенка 4 ‒ 8.25 Капацитативност на системот пресметана врз основа на тест-
податоците
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Што треба да запомниме – Складирање воздух и енергетска 
рамнотежа на системот

1. Динамиката на системот и видовите на апликации за потрошувачка на 
компримиран воздух ќе ја одредат природата на профилот на 
потрошувачка на компримираниот воздух.

2. Може да има значителна разлика помеѓу просечната потрошувачка на 
воздух (што ја испорачува компресорот) и врвниот проток определен од 
страна на реалната потрошувачка на воздух.

3. Има 4 извори на компримиран воздух – ротирачки капацитет, ротирачки 
резервен капацитет, капацитет на складирање и капацитет во мирување.

4. Количината употреблива енергија во резервоарот зависи од волуменот 
на резервоарот и од расположливата разлика на притисоците.

Клучни енергетски точки – Складирање воздух и енергетска 
рамнотежа на системот 

5. Клучот за постојана, стабилна и ефикасна работа на системот за 
компримиран воздух е во одржувањето рамнотежа помеѓу снабдувањето 
и потрошувачката.

6. Ротирачкиот капацитет мора да биде еднаков или поголем од 
просечната потрошувачка на воздух.

7. Максималната потрошувачка најдобро е да се испорачува од 
складиштето (резервоарот). Всушност, кога ќе се искористи воздухот од 
складиштето, мора да има доволно време и дополнителен капацитет на 
компримираниот воздух за повторно да се наполни складиштето пред да 
се појави следниот настан на потрошувачка. 

8. Регулацијата на компресорот мора да ги исклучува компресорите што не 
се потребни, да овозможи работа на компресорите во полно 
оптоварување и да има само еден компресор (за врвно оптоварување)  
којшто ќе работи со парцијално (делумно) оптоварување (за системи со 
волуменски компресори). 

9. Изберете компресор за врвно оптоварување којшто има ефикасна 
регулација на капацитетот при парцијално оптоварување. 

10.Има многу различни начини за складирање на компримиран воздух, и 
затоа складирањето треба да се изведе во согласност со барањата на 
системот.
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11.Во многу системи, единствениот поголем настан којшто бара 
складирање е непланираното и неочекувано исклучување на 
компресорот. 
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Вежби
1. Еден резервоар за воздух има волумен од 5 m3, а неговиот притисок се 

менува од 525 kPa до 650 kPa во време од 1 минута и 12 секунди. Колкав 
волумен на воздух (Nm3) е задвижен, дали воздухот влегува или излегува 
од резервоарот и колкав е протокот на воздух (Nm3/min)?

2. За време на настан на потрошувачка, притисокот во резервоар од 3 m3 се 
намалува од 820 kPa на 600 kPa за време од 24 секунди. Колкава е стапката 
на проток на воздух на резервоарот, дали протокот е позитивен или 
негативен и какво е значењето на знакот пред вредноста на протокот? 

3. Компресор за воздух со непознат капацитет прикажан на дијаграмот подолу 
е тестиран на терен за да се утврди неговата испорака на воздух. Опишете 
ја процедурата на тестирање која ќе ја користите. Компресорот може да 
биде изолиран од системот и тестиран неспоен (во „off-line“). Контролата е 
оптовари/растовари со рачен прекинувач растовари/нормална работа, 
којшто е поставен на контролната табла. Производителот на компресорот 
препорачува 550 kPa минимален работен притисок и 750 kPa максимален 
работен притисок. Контролата на компресорот е нагодена за оптоварување 
на 700 kPa и за растоварување на 720 kPa. Со овие нагодувања кај 
компресорот утврдено е дека тој има многу кратки циклуси на 
оптоварување. Зошто се циклусите на оптоварување толку кратки? 

Резервоар
V = 2 m3

Receiver
V = 2 m3

Компресор
Проток Qgen = ??

Compressor
Airflow Qgen = ??

Вентил
#1

Valve
#1

Вентил
#2

Valve
#2

Кон
Системот

To
System

4. Тестот за погоре прикажаниот компресор покажува дека компресорот е 
оптоварен при 550 kPa и потребни се 26 секунди за да се напумпа 
резервоарот до притисок од 700 kPa. Колкава е испораката на воздух на 
компресорот (Nm3 / min)? Со користење на испораката на воздух од 
компресорот (Nm3 / min), пресметајте колку е времето на оптоварување на 
компресорот при користење на нагодувањата на контролата за 
оптоварување/растоварување (од 700 kPa и 720 kPa)?
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5. Системот за компримиран воздух работи со профил на притисокот 
прикажан подолу. Минималниот притисок во точката на потрошувачката е 
540 kPa, колкав е употребливиот волумен на компримиран воздух (m3) од 
резервоарот? 

Резервоар
V = 3 m3

Receiver
V = 3 m3 IN OUT

Компресор
Растов. = 820 kPa
Оптов. = 760 kPa

Compressor
Unload = 820 kPa
Load = 760 kPa

Филтер ΔP
50 kPa

Filter ΔP
50 kPa

Сушач ΔP
35 kPa

Dryer ΔP
35 kPa

Цевков. ΔP
20 kPa

Piping ΔP
20 kPa

Точката на 
потрошувачка 

бара
540 kPa

Use Point
Requires
540 kPa

Цевководи 
ΔP 55 kPa

Piping ΔP
55 kPa
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6. Системот за компримиран воздух работи со профил на притисок којшто е 
прикажан подолу. Критичното место на потрошувачка има барања во однос 
на минималниот притисок од 550 kPa. Потрошувачка како резултат од 
одреден настан предизвикува пад на притисокот во системот којшто, пак, ги 
става под полно оптварување и двата компресори. ΔP од Профилот на 
притисокот прикажан е за случај кога компресор #1 е оптоварен и кога обата 
компресори #1 и #2 се оптоварени. На пример, падот на притисок на 
филтерот е 30 kPa, кога е оптоварен само компресорот #1, и 120 kPa, кога 
се оптоварени двата компресори #1 и #2. Колкав е употребливиот волумен 
на компримиран воздух (m3) расположлив од резервоарот за да го задоволи 
настанот на потрошувачка? 

Резервоар
V = 3 m3

Receiver
V = 3 m3 IN OUT

Компресор #1
Растовар. = 850 kPa
Оптовар. = 750 kPa

Compressor #1
Unload = 850 kPa
Load = 750 kPa

Филтер ΔP
30 kPa /
120 kPa

Filter ΔP
30 kPa /
120 kPa

Сушач ΔP
10 kPa /
45 kPa

Dryer ΔP
10 kPa /
45 kPa

Цевков. ΔP
2 kPa / 3 kPa

Piping ΔP
2 kPa / 3 kPa

Критична 
точка на 

потрошувачка 
бара

550 kPa

Critical
Use Point
Requires
550 kPa

Цевководи 
ΔP

50 kPa

Piping ΔP
50 kPa

Компресор #1

Compressor #1

Компресор #2

Compressor #2

Компресор #2
Растовар. = 800 kPa
Оптовар. = 700 kPa

Compressor #2
Unload = 800 kPa
Load = 700 kPa
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7. Системот за компримиран воздух вклучува два компресори и резервоар, 
како што е прикажано подолу. Компресорот #1 е под полно оптоварување и 
компресорот #2 работи под оптоварување за време од 15 секунди и 
растоварување за време од 60 секунди. Колкава е стапката на проток на 
воздухот измерена од страна на прикажаните два мерачи на проток, додека 
компресорот #2 е оптоварен, а компресорот #2 растоварен?

Резервоар
V = 1 m3

Receiver
V = 1 m3

Компресор #1
Номинален 7 m3 / min
Растовар. = 850 kPa
Оптовар. = 750 kPa

Compressor #1
Rated 7 m3 / minute
Unload = 850 kPa
Load = 750 kPa Компресор #1

Compressor #1

Компресор #2

Compressor #2

Компресор #2
Номинален 5 m3 / min
Растовар. = 800 kPa
Оптовар. = 700 kPa

Compressor #2
Rated 5 m3 / minute
Unload = 800 kPa
Load = 700 kPa

M1

M1

M2

M2
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8. Системот за компримиран воздух има два компресора и два резервоара, 
како што е прикажано подолу. Компресорот #1 е под полно оптоварување, а 
компресорот #2 работи под оптоварување за време од 19 секунди и е 
растоварен за време од 30 секунди. Колкава е стапката на проток на воздух 
измерена кај двата прикажани мерачи, додека компресорот #2 е под 
оптоварување и додека компресорот #2 е растоварен? Колкава е 
потрошувачката на воздух кај мерачот на проток M3?

Примарен 
резервоар

V = 1 m3

Primary 
Receiver
V = 1 m3

Компресор #1
Номинален 20 m3 / min
Растовар. = 850 kPa
Оптовар. = 750 kPa

Compressor #1
Rated 20 m3 / minute
Unload = 850 kPa
Load = 750 kPa

Компресор #1

Compressor #1

Компресор #2

Compressor #2

Компресор #2
Номинален 15 m3 / min
Растовар. = 800 kPa
Оптовар. = 700 kPa

Compressor #2
Rated 15 m3 / minute
Unload = 800 kPa
Load = 700 kPa

M1

M1

M2

M2

Секундарен 
резервоар

V = 2 m3

Secondary
Receiver
V = 2 m3

M3

M3
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9. Системот за компримиран воздух е составен од пет компресори, секој од 
нив со номинален проток од 23 Nm3/min. Сите компресори работат, со тоа 
што четири работат со полно оптоварување, а еден работи како компресор 
за врвно оптоварување со регулација оптоварување/растоварување. 
Записот на податоците прикажан подолу покажува настан на потрошувачка 
– пад на притисокот. Под претпоставка дека сите компресори испорачуваат 
номинален капацитет и дека атмосферскиот притисок е 100 kPa, како и дека 
температурата и релативната влажност се за нормални услови, одговорете 
на следните прашања:

 Колкава е вкупната максимална стапка на потрошувачка на (Nm3/min) за 
време на настан на голем пад на притисокот? 

 Со постоечкиот профил на притисокот, колкав е најнискиот предвиден 
притисок кај главниот вод за испорака на воздух за време на настаните со 
слични карактеристики? 

 Доколку притисокот на испорака во системот треба да се одржува на/ над 
570 kPa, колкав дополнителен волумен за складирање на воздух е 
неопходен? 

Аудит на систем за воздух

6:22:186:04:00 6:10:006:07:00

6:29:006:10:486:01:54 6:07:486:04:48570

580

590

600

610

620
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640

650

660

670

680

690

6:00 6:02 6:04 6:06 6:08 6:10 6:12 6:14 6:16 6:18 6:20 6:22 6:24 6:26 6:28 6:30 6:32 6:34 6:36

Време во денот во среда 10/13/2004 (hh:mm:ss)

П
ри

ти
со

к 
(k

Pa
)

Потис на компресорот Излез од сушачот Главен вод за испорака во системот

Динамички профил на притисокот на страната на испорака
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Глава

9
Глава 9 - Компримиран 

воздух-
Системска проценка 

Поим за системски приод

Сеопфатната проценка на системот опфаќа испитување на целиот систем на 
компримиран воздух: производство, третман, складирање, дистрибуција, употреба 
и загуби на компримиран воздух. Проценката на системот за компримиран воздух 
претставува детална инженерска студија која ја испитува 
работата/функционирањето на системот за компримиран воздух. Проценката 
започнува со дефинирана листа на цели. Проценката е процес на откривање што 
ги мери и ги квантифицира перформансите на системот во однос на 
дефинираните цели.

Материјалот во овој дел (оваа секција) е изработен врз основа на следниве 
документи: Национален стандард на САД ASME EA-4 – 2010 Енергетска проценка 
на системи со компримиран воздух8, ASME EA-4G – 2010 Упатство за енергетска 
проценка на системите со компримиран воздух9, Меѓународна организација за 
стандардизација ISO 11011 Компримиран воздух – Енергетска ефикасност – 
Проценка10. Наведените документи се препорачуваат како многу важни за лицата 
вклучени во проценката на системите со компримиран воздух.

Наместо евалуација на ефикасноста на поединечните компоненти на некој систем 
за компримиран воздух, примената на системскиот приод овозможува проценка на 

8 U.S. National Standard ASME EA-4 – 2010 Energy Assessment of Compressed Air Systems

9 ASME EA-4G – 2010 Guidance for Energy Assessment of Compressed Air Systems

10 ISO 11011 Compressed Air – Energy Efficiency – Assessment
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вкупните перформанси на тој систем. Студијата за системот за компримиран 
воздух ги истражува сите потсистеми и компоненти, вклучувајќи ги тука 
компресорите за воздух, сушачите, филтрите, резервоарите, цевководниот 
систем, контролите, пневматските алатки, пневматски погонуваните машини  и 
технолошката (процесна) примена на компримираниот воздух. Физичката граница 
на системот го вклучува следното: влезната енергија како дел од снабдувањето  
со компримиран воздух и опремата за производство и работата извршена како 
резултат на влезната енергија.

Проценката на системот за компримиран воздух мора да биде рентабилна. Не е 
мудро да се инвестира многу време и пари за проучување на систем којшто 
користи релативно мала количина енергија. Не постојат два идентични система со 
компримиран воздух, ниту, пак, постојат две идентични проценки на еден систем 
за компримиран воздух. Сепак, тоа што е заедничко за сите проценки е дека тие 
мора да го оценат целиот систем. Не е неопходно сите делови од системот да се 
обработат со еднакво време и напор. Потребно е да се пристапи доволно 
сеопфатно при оценувањето на сите делови на системот, со цел да се разбере 
неговото работење, употребата на енергија, перформансите и можностите за 
подобрување.

Кога проценката на системот за компримиран воздух е завршена (комплетирана), 
собраните информации притоа би требало на тимот за проценка да му го 
овозможат следново:

 Разбирање на местата на употреба на компримираниот воздух, бидејќи тие 
ги извршуваат критичните функции за производство во самата постројка 
или фабрика;

 Корекција на постојните примени со лоши перформанси и корекција на оние 
примени (компоненти) кои ја нарушуваат коректната работа на системот;

 Елиминирање на практиките кои предизвикуваат загуби, неконтролираните 
истекувања, вештачката побарувачка и несоодветната употреба;

 Креирање и одржување на енергетскиот баланс помеѓу снабдувањето и 
потрошувачката (влез и излез) на енергија;

 Оптимизирање на складирањето на компримиран воздух и на контролите на 
компресорот за воздух.

Основни информации за постројката (фабриката) 

Процесот на почетното собирање на податоци и евалуација е неопходен за 
информирање и дефинирање на обемот на работата опфатена со проценката. 
Проценката на тековната цена на енергијата за работа на системот е суштински 
дел од информациите. Ова ќе помогне да се воспостави разумен буџет потребен 
за реализирање на активностите поврзани со проценката. Во многу случаи, 
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тековната цена на компримираниот воздух не е позната. Постојат два начини на 
едноставни пресметки кои можат да се користат како проценка.

Пресметка на годишните трошоци за енергија преку пресметка на нето-моќноста 
на вратилото на моторот при полно оптоварување (во „коњски сили“):

costenergyannual
effmtr

costenergyhoursbhp


 746.0

Каде што: bhp11 = нето-моќност во коњски сили на вратилото на 
моторот при полно оптоварување 
0.746 = конверзија на bhp во kW
hours = работни часови во текот на годината 
energy cost = цена на енергијата = $ / kWh
mtr eff = ефикасност на моторот при полно оптоварување
annual energy cost = годишни трошоци за енергија 

     

Погоре објаснетата пресметка претпоставува дека воздушниот компресор цело 
време работи под врвно оптоварување. Имајќи предвид дека повеќето компресори 
за воздух определено време работат растоварени или, пак, работат со помало 
оптоварување од врвното, вака применетата пресметка ќе ги натцени годишните 
трошоци за енергијата.

Алтернативно, ако имаме доволно податоци, може да се направат одделни 
пресметки за различни работни услови при делумно оптоварување.

Пресметка на годишните трошоци за енергија преку измерените волт- ампери 
(Volts – Amps) 

costenergyannualcostenergyhourspfxampsvolts



1000

732.1

Каде што: volts = просечна потенцијална разлика (напон) помеѓу 
две фази при 3 фазно поврзување12

amps = јачина на струјата на моторот при врвно 
оптоварување

11 http://hvac-talk.com/vbb/showthread.php?832252-Calculating-the-motor-bhp-hp (заб.прев.)

12 https://electronics.stackexchange.com/questions/92678/three-phase-power-supply-what-is-line-to-line-voltage

http://hvac-talk.com/vbb/showthread.php?832252-Calculating-the-motor-bhp-hp
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1.732 = квадратен корен од 3 за претворање на 
меѓуфазниот напон во напон помеѓу фаза и нула 
pf = фактор на моќност на моторот  (типични 
вредности од 0.80 до 0.85)
hours = работни часови во текот на годината 

 
energy cost = цена на енергијата = $ / kWh

Пресметката погоре претпоставува дека мерењето на напонот (V) и на јачината на 
струјата (A) се врши за моќноста на компресорот за воздух при работа на врвно 
оптоварување. Имајќи предвид дека повеќето компресори за воздух определено 
време работат растоварени или, пак, работат со помало оптоварување од 
врвното, вака применетата пресметка ќе ги натцени годишните трошоци за 
енергијата.

Алтернативно, може да се спроведат одделни пресметки за различни работни 
услови при делумно оптоварување, ако се спроведат мерења на напонот (V) и на 
јачината на струјата (A) при различни работни услови. ЗАБЕЛЕШКА: факторот на 
моќност се менува во зависност од промената на јачината на струјата на моторот. 

Процес на системски инженеринг

Процесот на системски инженеринг е повторувачки процес со којшто се 
утврдуваат дефинираните барања >> вреднување на процесот на оценување >> и 
евалуација на добиените показатели и резултати.

Табелата прикажана на слика 4-8.1 е составена врз основа ANSI EIA-632 Процеси 
на инженерство на систем13 и е преземена од ASME EA-4 – 2010 Енергетска 
проценка на системите со компримиран воздух14.

13 ANSI EIA-632 Processes for Engineering a System

14 ASME EA-4 - 2010 Energy Assessment for Compressed Air Systems
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Слика 4 ‒ 9.1 Процес за системско инженерство за проценка на системи со 
компримиран воздух 
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Главни цели на енергетската проценка 

Прибирањето на следните основни информации е вообичаено во сите проценки 
на системите со компримиран воздух:

 Мерење на основната линија (baseline) на протокот на компримираниот 
воздух и на потрошувачката на енергијата на компресорот;

 Мерење на трендовите на притисокот во системот за време на периодот 
кога е мерена основната линија;

 Информации за профилот на притисокот, почнувајќи од снабдувањето со 
компримиран воздух, преку клучните точки во дистрибутивниот цевковод, па 
сѐ до апликацијата на компримираниот воздух кај крајните потрошувачи;

 Одредување на тековните перформанси (проток, притисок, квалитет на 
воздухот) и неправилното функционирање на точките кај крајните 
потрошувачи што предизвикува проблеми во производството; 

 Идентификација на загубите и несоодветната потрошувачка на 
компримиран воздух, како и проценка на можностите за отстранување на 
загубите;

 Разбирање на динамичните перформанси на системот и интеракцијата 
помеѓу снабдувањето и потрошувачката, со цел да се идентификуваат 
мерките за создавање одржлива рамнотежа помеѓу снабдувањето и 
потрошувачката;  

 Собирање информации за спроведување ефективна контрола за ефикасно 
одржување на балансот помеѓу снабдувањето и потрошувачката за сите 
типични профили на потрошувачка на компримиран воздух во постројката.

Другите цели за обезбедување информации се поспецифични за секоја 
поединечна постројка. Важно е да се ангажира соодветен персонал (вработени) во 
рамките на претпријатието и да се користи нивното знаење околу перформансите 
на системите за компримиран воздух, проблемите и можностите за подобрување.

Потребно е да се разбере дека лесно видливите симптоми често го прикриваат 
коренот на причините за лоши перформанси на системот со компримиран воздух 
и за загубите од енергија. Проценката на системот за компримиран воздух мора 
да проникне вон и над симптомите, а со тоа да ги идентификува вистинските 
проблеми со перформансите на системот. За да се оптимизира целокупното 
однесување на системот со компримиран воздух, потребно е да се евалуира 
целиот систем. Обидите за решавање на одделни делови од системот, како што е 
на пр. проценка на контролата на компресорот, без да се проценат проблемите на 
складирањето, дистрибуцијата и местата на користење на воздухот, може да 
доведе до нецелосна анализа. Лошата дефиниција на системските проблеми води 
кон лекување само на симптомите. Неуспехот во справувањето со основните 
причини за проблемите во работењето неизбежно води кон тоа целокупниот 
систем да работи неконзистентно и неефикасно.



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ

© UNIDO 2018, Сите права се задржани 4 – 205

Најлошиот исход од проценката на системот со компримиран воздух е 
развивањето елегантно решение за погрешен проблем.

Она што се случува во реалноста е дека снабдувањето со компримиран воздух не 
влијае врз перформансите на системот или врз трошоците. Ако во ниеден случај 
не се одведе никакво количество воздух надвор од системот, перформансите на 
системот ќе бидат стабилни, а трошоците минимални. Одредувањето на обете 
истовремено, т.е. и на перформансите и на трошоците, всушност го определува 
начинот како компримираниот воздух излегува од системот, а не како тој влегува 
во него.

Управувањето на системот во насока на понизок и стабилен работен притисок на 
крајот води и кон постигнување најдобра сигурност на системот. Исто така, 
понискиот стабилен работен притисок резултира со најниска потрошувачка на 
енергија. Според терминологијата на управување со компримиран воздух, ова се 
нарекува рамнотежа. Кога снабдувањето со воздух (енергија) ќе се нагоди да 
одговара на побарувачката, однесувањето на системот е стабилно и се троши 
најмалку енергија.

Динамички перформанси на системот со компримиран воздух 

Во повеќето системи со воздух, потрошувачката на енергија постојано се менува,  
напоредно со динамиката на почнување и прекин во користењето на воздухот од 
крајните корисници. Кога во системот започнува потрошувачката на компримиран 
воздух, речиси веднаш во системот се зголемува и потрошувачката за енергија. 
Повеќето системи со воздух се комбинација од многу точки на користење на 
воздухот. Во многу системи, стотиците потрошувачки на воздух се одвиваат по 
случаен ред. Стапката на протокот на воздух што ја трошат индивидуалните 
потрошувачи на воздух може да се движи во опсегот од само неколку до повеќе 
стотици SCFM (стандардна кубна стапка во минута – stand. ft3/min) компримиран 
воздух. Поединечните побарувања од воздух може да траат од неколку секунди до 
неколку минути или дури и со часови. Системите со компримиран воздух се многу 
динамични и со брзо менување на барањата за проток на воздух. Затоа, 
разбирањето на временски заснованата променливост на протокот на воздух во 
системот е критично за правилна оценка на перформансите на системот. 

Употребата и дистрибуцијата на компримиран воздух ја одредува динамиката на 
системот. Дефиницијата започнува со познавање на вистинските барања за 
нивото на притисок од страна на крајните корисници. Покрај тоа, интензитетот и 
фреквенцијата на промените во потрошувачката влијаат врз динамиката. 
Повремените настани брзо ја менуваат употребата на енергија во системот. 
Дистрибутивната мрежа често ја ограничува испораката на енергија.
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Проблеми и можности

Многу постројки имаат системи со компримиран воздух кои имаат проблеми со 
перформансите и со сигурноста. Помеѓу најчесто опишаните проблеми се:  
нискиот притисок (или во рамките на целиот систем, или во локализирани 
области), проблеми со квалитетот на воздухот (вода и/или масло во 
компримираниот воздух), прекин или дефект на опремата за производство. 
Потребно е спроведување интервју на специјалистите во рамки на постројката 
(фабриката) и утврдување на потребите на сите засегнати страни. Потребно е да 
се идентификуваат можностите во различните области на системот, 
компонентите, опремата и процесите кои би требало да се евалуираат за време 
на проценката на системот.

Исто така, важно е да се одреди дали во минатото се појавиле проблеми во 
системот за компримиран воздух, и соодветно на тоа, каков вид на корективни 
мерки биле преземени. Многу често, во системот за компримиран воздух во 
центар на проблемите се оние што доведуваат да прекин на производството, при 
што неопходни се итни решенија. Овие итни решенија не секогаш се 
најефикасните или најекономичните решенија. Овие решенија може да се сметаат 
како привремени мерки, но во крајна инстанца стануваат трајни откако ќе се 
надминат производните проблеми. Потребно е да се побараат енергетски 
поефикасни решенија за дадениот проблем.

Организирање на проценката

Потребно е да се идентификуваат членовите на тимот за проценка на 
постројката/фабриката и да се дефинираат нивните улоги и одговорности пред, за 
време и по оценката на системот за компримиран воздух. Потребно е да се 
соберат основни информации за постројката/фабриката, вклучувајќи ја и 
проценката на годишните трошоци за енергијата потребна за работа, како што 
беше претходно опишано во оваа глава. Исто така, потребно е да се соберат и 
други информации поврзани со производниот процес, различните функционални 
области на постројката кои користат компримиран воздух, работните распореди, 
нивоата на производство и уште многу повеќе податоци. Колкава е сегашната 
цена на електричната енергија во фабриката, дали има трошоци од ангажираната 
моќност, сезонски цени или други фактори кои влијаат врз трошоците за енергија? 

Допонително, потребно е да се одговори на следните прашања: Дали некогаш во 
минатото биле правени студии за компримиран воздух? Ако имало такви, кои биле 
наодите, препораките, дали некакви корективни мерки биле спроведени? Дали се 
достапни информации за одржувањето и работењето?

Дефинирање на системот за компримиран воздух

Потребно е да се идентификуваат физичките граници на опсегот на мерењата што 
ќе бидат опфатени од проценката. Вообичаено, во овие граници опфатот би бил 
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со почеток од енергетскиот влез на местото на снабдување со воздух, преку 
протокот, притисокот и квалитетот на компримираниот воздух со којшто воздухот 
го напушта системот за снабдување и, конечно, како резултат – излезот изразен 
како производството на постројката/фабриката.

Потребно е да се идентификуваат постојните контроли на компресорот и 
планираната стратегија за контрола со компресорскиот секвенцер (којшто ја 
дефинира наизменичноста на пуштање во работа) или за централизираната 
автоматска контрола. Потребно е да се документираат постојните воздушни 
резервоари,  примарните и секундарните, заедно со контролите на 
притисокот/протокот, регулационите вентили за надополнување на складираниот 
воздух, контролните вентили или другите клучни компоненти на системот.

За секоја компресорска целина потребно е да се подготви целосен графички 
приказ преку блок- дијаграм, во којшто ќе бидат вклучени компресорите, сушачите, 
филтрите и резервоарите за воздух. Потребно е да се забележи производителот, 
моделот и капацитетот на работа за сите компресори, сите сушачи за воздух и 
сите филтри.

На местата на сврзување на цевките, потребно е да се идентификува големината 
на цевката за секој сегмент. Доколку како инсталирани делови во системот се 
вклучени и изолациски (за прекин при одржување и сл.) вентили, заокружувачки 
(by-pass) вентили и контролни вентили, тие треба да бидат вклучени и во блок-
дијаграмот.

Потребно е да се побара да се достави дијаграм на поставеност на постројката, 
да се земе графичка техничка документација (тлоцрт) или скица за објектите и 
кругот на фабриката. Притоа, потребно е да се вклучат информации кои ги 
назначуваат локаците на значителни потрошувачи на воздух. Разгледуваните 
побарувања за воздух треба да го вклучат следново: критични побарувања од 
воздух од аспект на производството, побарувања за воздух од аспект на критичен 
притисок, повремени (наизменични) настани на потреба од голем волумен на 
воздух и претпоставени побарувања за воздух под висок притисок. Потребно е да 
се направи инвентар-листа на побарувања на воздух, вклучувајќи ги и оние кои се 
идентификувани дека имаат оперативни проблеми и они кај кои постојат можности 
за подобрување или и обете.

Проектирање на проценката 

Потребно е да се креира листа на приоритети на целите на проценката кои се 
поврзани со специфичностите на локацијата. Потребно е да се подготви листа на 
информации за перформансите на системот потребни за постигнување на целите 
на проценувањето. Потребно е да се одредат мерењата на перформанси и 
податоците кои се неопходни за собирање на бараните информации.
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Потребно е да се подготви план за мерење во функција на проценката, којшто ќе 
ги вклучува параметрите што треба да се мерат, стапката на семплирање 
(земање примероци) на податоците кои треба да се регистрираат и 
времетраењето на разните видови мерења. Потребно е да се идентификува 
физичката локација (местоположба) за секоја мерна точка која е одредена со 
планот за мерење. Потребно е да се идентификува типот на мерење, локацијата и 
уникатната идентификација (ID) за секој од измерените параметри.

Табелата подолу е пример за тоа како може да се идентификуваат различните 
мерни точки.

Мерење ID Опис

Тест проток TF1 Проток на воздук во 6-инчниот вод што излегува од 
компресорската соба

Тест притисок TP1 Притисок на воздухот во 150-милиметарски вод што излегува од 
компресорската соба

Тест точка на роса TD1 Точка на роса (зависна од притисокот на воздухот) во 150-
милиметарски распределник на излез од компресорската соба

Тест јачина на 
електрична струја- 
ампеража (А)

TA1 Мерен блок за јачина на електрична струја на компресор #1 
поставен на разводната кутија

Тест моќност (kW) TK1 Мерен блок за моќност на компресор #1 поставен на панелот на 
компресорот

Табела 4 ‒ 9.1 Точна идентификација (ID) на секоја од тестираните мерни точки

Планирањето на поставување мерни изводи како мерни места за проток и за 
притисок на компримираниот воздух, во фазата на подготовка за работа на самото 
мерно место, предвидува поставување дополнителни цевни арматури. Потребно е 
членовите на тимот да добијат инструкции за правилната инсталација и локаците 
на потребните арматури на цевководот за секоја мерна точка. За инсталирањето 
на други давачи на сигнал (трансдуктори), како на пр. за електрична енергија или 
мерење на јачината на електрична струја, може да е потребна помош од 
квалификуван персонал, на пример од електричари. Потребна е координација на 
достапноста на персоналот и опремата предвидени за асистенција.

Планирање на активностите

Работата врз теренската студија има потреба од пристап до различни мерни 
точки. Потребно е да се организира расположливоста на персоналот и опремата, 
со цел да му се помогне на тимот којшто работи врз студијата во пристапот и 
поврзувањето на мерната опрема. На пример, за инсталирање на мерната опрема 
во врска со електрични мерења, може да биде потребно да се побара помош од 
електричарите вработени во фабриката. За да се овозможи пристап до некои 
локации за мерење на протокот и/или притисокот, може да биде потребна човечка 
сила за подигање или скала. Правилата за работа (и за безбедност при работа) во 
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рамките на фабриката/постројката може да бараат определено обучено лице да 
го придружува тимот за аудит во фаза на инсталирање на мерната опрема. 
Потребниот распоред и планови мора да бидат подготвени и направени пред 
започнување на работата со теренската студија.

Потребно е да се определат прелиминарни датуми на распоред за работата во 
врска со теренската студија, земајќи го предвид времето потребно за да се 
соберат бараните информации и да се заврши работата за подготовка на 
мерењето. Потребно е да се претпостави време неопходно за проценка на секоја 
апликација прикажана во инвентар- истата на корисничките побарувања за воздух, 
вклучувајќи ги и оние кои се идентификувани дека имаат оперативни проблеми и 
имаат можности за подобрување, или и обете.

Потребно е да се донесе одлука за улогите и одговорностите на секој поединец за 
време на одвивање на проценката на системот, т.е. кои поединечни активности се 
планирани; кој, како и кога ќе ги оствари нив.

Проверка на главните цели

Во моментот кога целиот план за проценка е завршен, потребно е да се направи 
ревизија и споредба на тој план со првичната главна цел на проценката. Притоа, 
имајте ја предвид следната контролна листа приспособена од Препораките за 
системски инженеринг на мерењата15  која може да обезбеди насоки во ревизија 
(разгледување) на планот за оценување според којшто треба да се дејствува.

Релевантност. Која е потребата од спроведување на оваа активност? Дали има 
повеќе од една причина за оваа активност? Дали се резултатите двосмислени во 
однос на целите на проценката? Потребно е да се избираат само активности кои 
се релевантни/ рименливи за целта што е планирано да се оствари.

Комплетност. Дали се исполнети главните цели, потребите на засегнатите страни 
и системските барања? Дали некој од клучните параметри, потребни за анализата 
на податоците и за постигнување на резултатите, бил исклучен? Дали е 
идентификувано соодветното балансирано множество на цели помеѓу 
снабдувањето, дистрибуцијата и побарувачката, кое кореспондира на системскиот 
пристап? Дали проценката е доволно сеопфатна?

Навременост. Дали проценката на системот ќе може да ги следи барањата 
опфатени во временски распоред? Потребно е да се осигури дека собирањето 
податоци, анализата и известувањето ќе обезбедат резултати во рамките на 
одреденото време. Дали ќе биде потребно повеќе време или ќе треба да се 
направат модификации во договорот (описот) за работа?

15 International Council on Systems Engineering (INCOSE), Systems Engineering Measurement Primer 
Measurement Working Group Technical Paper, version 1 March 1998
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Едноставност. Дали е можно лесно и ефикасно собирање и анализирање на 
податоците? Дали проценката ќе произведе резултати кои можат да бидат 
презентирани на таков начин што заинтересираните страни лесно ќе го разберат 
нивното значење?

Рентабилност на трошоците. Дали предвидениот буџет е доволен? Дали 
проценката на системот ќе обезбеди поголема вредност отколку што чини таа? 
Дали договорот (описот) за работа е соодветен или ќе треба да биде изменет?

Повторливост. Дали при истите услови за работа на постројката/фабриката, 
повторно би се обезбедиле речиси исти податоци и информации? Дали точноста и 
прецизноста се доволни? Ова е важно за идната примена на мерењата на 
основното ниво (baseline) при проценката на системот.

Точност. Дали целите, поединечните активности, методологијата и добиените 
податоци се релевантни за главните цели на проценката на системот? Дали 
предложените мерки се надежни и дали е соодветно времето во кое е предвидено 
да се извршат мерењата? Мерките треба да бидат точни, а добиената анализа 
точно треба да служи во насока на намената цел на извршените мерења.

Дали предложената проценка е рентабилна од аспект на трошоците? Дали 
потенцијалната економска корист го оправдува трошокот за спроведената 
проценка и дали сѐ уште остава простор за инвестиции кои мора да се направат 
за спроведување различни мерки за енергетска ефикасност?

Доколку планот за спроведување на проценката не се исполни или, пак, не ги 
исполни барањата наведени погоре, тогаш треба да се размисли околу менување 
на главната цел и обемот на проценката за да се овозможи постигнување на 
наведените барања.

Спроведување на проценката 

Потребно е да се координира спроведувањето на планот за мерење како дел од 
проценката. Потребно е, според планираното, да се постави привремената 
мобилна мерна опрема и да се провери дали мерењата изгледаат дека се точни. 
Ако има очигледни грешки во резултатите од мерењето, потребно е да се направи 
обид за решавање и коригирање на проблемите што се појавиле. Исто така, 
потребно е да се координира прибирањето податоци од трајно инсталираните 
мерни инструменти во рамките на постојните системи во постројката/фабриката. 
Потребно е повторно да се провери дека измерените податоци се разумно точни.

Потребно е да се собираат факти и податоци, како што е тоа наведено во планот 
за активности за проценување на системот со компримиран воздух. Потребно е да 
се препознае фактот дека проценката на системот е тековен процес којшто може 
да се менува напоредно со промената на главните цели, целите и дејствата. За 
време на оценувањето на самото место, потребно е во рамките на редовните 
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состаноци со клучните членови на тимот за проценка, постојано да се прегледува 
моменталниот статус на проценката.

Анализа на податоците

Пред да отпочне анализата на податоците, потребно е да се оцени дали сите 
податоци се чинат разумни и коректни. Кога во текот на проценката се 
спроведуваат голем број мерења, постојат временски интервали кога одреден дел 
од податоците содржат грешки, не се коректни, недостасуваат или не се валидни 
на некој друг начин. Ако се случи претходното, прво е потребно да се провери 
дали е можно коригирање, интерполација, индиректно пресметување на 
податоците со користење разумни методи. Ако податоците не може да се 
користат, тимот за проценка треба да го разгледа целокупното влијание на 
ваквите невалидни податоци врз крајните резултати од проценката. Ако е 
неопходно, можеби тимот за проценка треба да предвиди дополнителен план на 
мерења со цел да се добијат потребните податоци за анализата. 

Откако сите податоци се проверени, потребно е да се креираат различни профили 
и информации кои ќе бидат конзистентни со веќе воспоставените цели на 
проценката. Потребно е да се анализираат фактите и податоците за да се 
развијат енергетски ефикасни решенија, при што ќе се оцени и потенцијалот за 
заштеди. Системите за компримиран воздух поседуваат потенцијал за многу 
интерактивни ефекти помеѓу поединечните компоненти на системот. Затоа е 
потребно мерките за ремедијација да се земат предвид како групи на мерки, со 
соодветен осврт на интеракциите помеѓу компонентите во рамки на системот. 

Од есенцијална важност е подобрувањата да бидат робустна комбинација од 
повеќекратни мерки кои би произвеле посакувани резултати, при што тие треба да 
се надежни и да доведат до одржливи заштеди на енергија. Ако енергетски 
ефикасното решение се восприеми на начин дека придонесува кон намалување 
на надежноста на системот или, пак, на каков било начин има негативно влијание 
врз производниот процес, таквото енергетски ефикасно решение набргу ќе биде 
напуштено и заменето со првичниот помалку енергетски ефикасен, општо познат 
како функционален метод на работа. 

Известување и документирање

Известувањето би требало да вклучува Извршно резиме, коешто всушност 
претставува резиме на операциите во постројката/фабриката, на главните цели на 
проценката, наодите, препораките и проектираните резултати. Конечно, потребно 
е накратко да се набројат препораките за имплементација, напоредно со 
проценките за заштеда на енергијата и на трошоците. 

Подетално известување би требало да вклучува опис на процесот на проценката, 
на главните цели и на опсегот на активностите на проценката. Потребно е да се 
даде опис на системите и на опремата која била предмет на студијата, како и на 
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можностите за подобрување. Потребно е да се даде преглед на методите за 
анализа на податоците и опис на тоа како е дојдено до заклучоците наведени во 
проценката. Потребно е да се обезбеди извештај за перформансите при 
основната линија, како и за проектираните можности за заштеда на енергијата. 

Додатоците (анексите), прилозите и датотеките со податоци би требало да 
обезбедат комплетен извештај за активностите, податоците и наодите кои 
произлегле од проценката. Овие податоци би требало да се организирани и 
структурирани така што да овозможуваат ревизија од која било трета страна од 
фелата, кои во иднина би спроведувале ревизија или верификација на 
проектираните заштеди на енергија.  

Вообичаени грешки при проценката на системите за компримиран 
воздух

Студија за потрошувачката на енергија на воздушниот компресор не е исто што и 
проценка на системот со воздух.  

Може да е примамливо да се направи студија само за користењето на 
компресорот за воздух. Оправдание за тоа би можел да е фактот дека на крајот, 
енергијата која се користи од компресорот ја определува цената на чинење на 
работата на целиот систем со воздух. Но навистина не е така, начинот на којшто 
воздухот се распределува низ системот и како се искористува тој на крајот во 
голема мера влијае врз цената на работењето на системот за компримиран 
воздух.  

Повратот на инвестицијата за реализирање на подобрувањата во системот за 
компримиран воздух е резултат на многу фактори. Намалувањето на 
потрошувачката на енергиија за постигнување енергетски заштеди е битна 
компонента во оваа пресметка. Сепак, и други фактори, како на пример, 
подобрена продуктивност, зголемен квалитет и одбегнати капитални трошоци се 
еднакво важни. 

Секојпат е потребно да се користи системскиот пристап. 

Ако некоја проценка на системот за воздух е насочена за да докаже некоја 
претпоставка, тоа вообичаено и ќе се случи. 

Започнување на проценката на систем за воздух со претходно дефинирана листа 
на системски решенија го попречува процесот на откривање на вистинските 
проблеми. Ако главната цел на проценката е да се добие монетарно оправдание 
за некое претходно дефинирано решение, тогаш таа ќе се претвори во чиста 
загуба на пари и време. 

Потребно е да се осигури дека проценката е процес на откривање, што мислиме, 
што знаеме и што може да докажеме. 
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Контролирањето на истекувањата не е исто што и контролирање на системот. 

Спроведување студија за откривање на неконтролираните истекувања не треба 
да се помеша со спроведување проценка на систем со воздух. Во повеќето 
системи со воздух, истекувањата претставуваат значителен дел од нивните 
загуби на енергија. Затоа, спроведување студија за откривање на истекувањата 
често претставува значајна компонента од проценката на системот за воздух.  

Обидите да се контролираат истекувањата без да се спроведе контрола на 
притисокот во системот овозможуваат минимални подобрувања.

Ефективна стратегија за контрола на работата на компресорот е клучна во 
процесот, при којшто намалувањето на протокот на воздух што произлегува од 
репарација на истекувањата води кон намалување на kW, кои всушност ќе 
доведат до заштеда на парични средства. 

Графичката презентација на цевководниот систем сама по себе не ја дефинира 
работата на системот и неговите перформанси. 

Во рамките на фабриката/постројката, пожелно е да се располага со добро 
средена документација за цевководниот систем на компримиран воздух. 
Најбитната работа на која треба да се обрне внимание е тоа колку добро се 
однесува системот за дистрибуција на воздухот. Традиционалното проектирање 
како најдобар го препорачува прстенестиот начин на поврзување на 
магистралните цевководи. Во реалноста се покажува дека повеќето системи 
еволуирале низ текот на времето и како резултат на тоа, не наликуваат веќе како 
новопроектиран систем. Исто така, ваквите системи на хартија изгледаат многу 
лошо, а често и нивното однесување е соодветно лошо. 

Мапирање на дистрибутивниот систем како дел од проценката на системот со 
воздух може да е пожелно. Редизајн (повторно проектирање) на цевководниот 
систем на начин тој да изгледа убаво на хартија може да биде голема загуба на 
време и пари. Реалната состојба е дека или системот за дистрибуција на воздухот 
функционира или не. 

Битно е да се осигури дека се добиени добри мерења на профилот на притисок на 
системот. 
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Глава

10
Глава 10 - Собирање 

податоци и анализа 

Изработка на профил на системот за компримиран воздух

За подготовка на профилот на системот за компримиран воздух, потребно е 
мерење на перформансите на постојниот систем за воздух. Мерниот систем 
опфаќа сѐ, од точката на поврзување кон системот за компримиран воздух, па сѐ 
до бележењето на податоците за физичките параметри кои всушност се мерат. На 
пример, системот за мерење на притисокот може да се состои од арматури на 
цевководите, инструменти за мерење притисок, монитор, рачен часовник, молив и 
бележник.   

Во оваа дискусија, системот за мерење во системот за компримиран воздух ќе се 
состои од: 

 Приклучување на системот;
 Сензори, трансмитери и преобразувачи (трансдуктори); 
 Електрични проводници за поврзување, кабли, приклучоци (конектори) и 

прекинувачи; 
 Хардвер и софтвер за прибирање податоци; 
 Техники на мерење. 

Целите при развивањето на профилот на системот за компримиран воздух би 
требало да се фокусираат врз информацијата која е посакувана, а не врз 
сировите податоци. На пример, мерењето на протокот на воздух не претставува 
цел. Дефинирањето на профилот на потрошувачка на воздухот во рамките на 
постројката/фабриката, во текот на типичен ден од работната недела и во текот 
на саботите, претставува цел. Податоците што се неопходни за да се постигнат 
поставените цели се измерениот проток, моќност и притисок кои се испорачани во 
системот во текот на временскиот период што треба да се евалуира. 
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Оперативната основна линија (operational baseline) во однос на страната на 
снабдување би требало да се квантифицира во детали. Oднесувањето на 
страната на снабдување треба да биде идентификувано од аспект на 
променливост на притисокот, средна вредност на протокот на воздух и врвните 
протоци на воздух. Профилите на средночасовните вредности би требало да се 
генерираат за да се овозможи пресметка на годишните оперативни трошоци врз 
база на измерената основна линија. Потребно е да се развијат профили на 
страната на снабдување за типични работни денови кои ќе вклучуваат и 
карактеристични периоди на побарувачка. 

Потребно е да се започне развивањето на профилот на страната на снабдување 
преку спроведување на следните мерења:

 Потребно е да се извршат мерења на потрошувачката на енергија (kWh) на 
кој било компресор за воздух на секој час во текот на типични работни 
денови. 

 Потребно е да се извршат мерења на протокот на воздух којшто доаѓа од 
компресорот, на притисокот во сепараторот за масло, на притисокот на 
потис и моќноста (kW) на главниот погонски мотор. 

 Потребно е да се извршат мерења на притисокот при којшто се активира 
контролниот сигнал.

Профилот на побарувачката на воздух во постројката/фабриката ни ја прикажува 
основната линија преку која е можно анализирање на бројни аспекти на 
однесувањето на системот. Промените во просечната часовна побарувачка на 
воздух во текот на денот треба да се документираат. Инцидентните побарувања и 
преодни режими на работа ќе се идентификуваат преку пиковите на 
потрошувачката на воздух и преку времетраењето на настанот. Мерењата може 
да бидат користени за евалуирање на стабилноста на притисокот во 
постројката/фабриката и на тој начин да се помогне во дефинирањето на 
почетната цел за контролиран притисок во системот. 

Податоците за профилот на системот може да се искористат за определување на 
годишните трошоци на работа при примена на тековниот метод на работење на 
постојните компресори. Потребно е да се дефинира однесувањето при делумно 
оптоварување, како и секвенцијалната контрола на работа на компресорите. При 
инсталации со повеќе компресори, определен број на машини често работат со 
делумно оптоварување. Ваквото работење на систем  со повеќе компресори кои 
работат со делумно оптоварување во голема мера води кон намалување на 
ефикасноста на работењето. Во тие случаи, најчесто постои голем потенцијал за 
подобрување на ефикасноста на системот. Ваквата состојба може да се 
препознае преку преглед на податоците за динамиката на однесувањето на 
протокот и притисокот во системот.  

Откако техничките цели ќе дадат разграничување какви информации за профилот 
на системот се пожелни, потребно е да се подготви план за тестирање. Планот за 
тестирање треба да содржи листа на точки за мерење и листа на параметри кои 
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треба да се мерат. Исто така, од голема важност е и планирањето на стапката на 
семплирање (земање примероци), определување на интервалот на податоците и 
времетраењето на зачувувањето на податоците од мерењето кое треба да се 
спроведе. За да може да се да се спроведе мерењето на однесувањето на 
страната на снабдување за часовните трендови на профилот, протокот, моќноста  
и притисокот, потребно е стапката на семплирање на преобразувачот 
(трансдукторот) да има фреквенција со која ќе може да се „фати“ динамиката на 
системот. Дозволено е да се врши упросечување со цел да се добијат часовни 
профили или профили сведени на некој друг интервал, а со цел да се добијат 
трендовите за однесувањето на системот. Во исто време, податоците кои се 
регистрирани за време на пократки временски интервали може да се искористат 
за детектирање на динамичкото однесување на системот. На пример, 
регистрирањата на податоците во текот на пократки интервали може да се 
искористат за откривање на профилот на одѕивите при преоден притисок и да се 
препознаат настаните во кои има значителна побарувачка (потрошувачка). 

Определување на потребите за проток на воздух и притисок

Регистрирањето на податоците (data logging) за динамиката на системот е 
ефикасен метод за развивање на профилите на притисокот на страната на 
понудата во сите карактеристични периоди на потрошувачка, вклучително и на 
преодните профили на притисокот кои се случуваат при вообичаената 
потрошувачка. Исто така, важно е препознавање на динамичките одѕиви на 
страната на снабдувањето, а во однос на задоволување на нормалната 
потрошувачка за воздух, како и на други режими на системска потрошувачка. 

Профилот на притисокот треба да ги вклучи флуктуациите на притисокот на 
страната на потрошувачката. Исто така, потребно е да се спроведе проценка на 
влијанието на постојните флуктуации на притисокот врз продуктивноста. 

Најважните локации на потрошувачка на воздух треба да се евалуираат преку 
опсервација, преку краткорочни регистрирања на податоци и преку еднократни 
мерења на определените критични места. Потребно е да се простудира и да се 
документира профилот на потрошувачка на компримираниот воздух, вклучувајќи 
ја и корелацијата на основната линија добиена од измерените стапки на протокот 
на воздухот во однос на карактеристичните особености на поединечните настани 
на потрошувачка од воздух. Конечно, потребно е да се резимира анализата на 
класификацијата на видовите потрошувачка од воздух (пикови – врвни вредности, 
средни вредности  и вредностите на континуирана потрошувачка од воздух), 
заедно со времетраењето на овие циклуси. 
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Типични мерења и локации при проценка на перформансите на системот за 
компримиран воздух

Информациска главна цел Мерење и локација
Профил на потрошувачката (динамички    
одѕив)

Настани на потрошувачка на воздух, 
континуиран, среден и врвен (пик) проток на 
воздух заедно со циклус на настанувањето и 
траење
Корелација на карактеристичнте одѕиви во однос 
на настаните на потрошувачка од воздух. 

Проток на воздух, во секоја точка каде што 
се внесува воздух во системот 
(динамички одѕив)

   Профил на притисокот: 
Големина и променливост на притисокот  на 
дистрибуција 
(динамички одѕив)

Притисок во клучните точки при дистрибуција, 
и тоа за:

 области за кои се знае или каде што 
има сомнеж дека постои проблем 

 најоддалечените точки во системот 
 блиску до местата со повремени 

побарувања од висок проток
near high volume intermittent demands

 блиску до местата во кои има 
побарување од  висок притисок 

Регистрирање податоци (data logging) во 
форма на проверка на моменталната 
вредност или краткорочни мерења

Повремени настани на потрошувачка од 
висок проток 
(динамички одѕив)

Карактеристичен одѕив, влијание врз профилот 
на притисокот и на градиентот на дистрибуција 
во системот 
Профил на потрошувачка, континуиран, среден и 
врвен (пик) проток на воздух, траење на 
настаните и времето помеѓу настаните. 
Профил на притисокот, врвни вредности, 
најниски вредности и стапката на придушување.  

Притисок во клучните точки во врска со 
настаните на потрошувачка и производните 
процеси

 дистрибутивна гранка во тие делови
 точки на конекција на опремата/ 

процесот кон системот за 
доставување на воздух

 точки на потрошувачка 
Проток на воздух, 

 точки од каде што се зема воздух за 
настаните на потрошувачка 

 опрема за или процеси на 
производство 

ЗАБЕЛЕШКА: корелацијата меѓу 
карактеристичниот одѕив на настаните на 
побарувачка од воздух во однос на одѕивот 
на страната на доставување на воздухот 
може да ја елиминира потребата од мерење 
на протокот на воздух во точките на 
потрошувачка. 
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Типични мерења и локации при проценка на перформансите на системот за 
компримиран воздух

Информациска главна цел Мерење и локација
Препознаени побарувања од висок 
притисок 
(динамички одѕив) 

Профил на притисокот, со цел да се валидираат 
побарувањата од притисок и да се исклучат 
прекумерните падови на притисокот во 
конекциите кон точките на потрошувачка.  
Потребно е да се прецизира дали потребата од 
бараниот притисок е при статички проток или при 
динамички проток.

Притисок, во клучните точки во врска со 
настаните на потрошувачка и со 
производните процеси.

 дистрибутивна гранка во тие делови
 точки на конекција на 

опремата/процесот кон системот за 
доставување на воздух 

Табела 4 ‒ 10.1 Проценка на информациските главни цели и мерни локации  

 

Слика 4 ‒ 10.1 Профил на притисокот во системот
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Профилот на притисокот во системот ќе помогне да разбереме како точно работи 
системот. Во профилот објаснет погоре, за правилна работа, крајниот корисник 
има потреба од само 5.5 bar (g). Овој факт ја поставува основата од која може да 
се почне при предлагање низа на подобрувања. Постои разлика од 2 bar помеѓу 
опсегот на контрола на компресорската работа од најнискиот притисок до 
притисокот што се бара од крајните корисници. Ако постои можност да се 
елиминира оваа разлика на притисок од 2 bar, ќе се овозможи и намалување на 
притисокот на компресорот. Постои потенцијал за заштеда на енергија од околу 
6% при секое намалување на притисокот за 1 bar.  

Ако падот на притисокот е со прекини, најверојатна причина за тоа е настан при 
којшто има голема потрошувачка од воздух. Ова, исто така, би било индикатор 
дека можеби постои потреба од дополнителен резервоар на компримиран воздух.  
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Практичен пример за анализа на податоците
 

Потребно е да се направи преглед на блок-дијаграмот на слика 4-9.2, која 
прикажува типичен систем со воздух во постројка/фабрика за производство на 
производи од керамика.

Слика 4 ‒ 10.2 Блок-дијаграм на системот за воздух (MWP – Максимален работен 
притисок)

Во моментот, притисокот на воздухот во постројката е задоволителен. Во текот на 
периоди на ниска потрошувачка од воздух, притисокот на снабдувањето во 
постројката расте и до 6.76 bar. Сепак, во тек на врвното дневно производство, 
притисокот вообичаено опаѓа и под 5.52 bar.

Лошиот квалитет на воздухот влијае врз операциите за боење и предизвикува 
загуба во производството и отпад при производството. Исто така, се верува дека 
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ова е причина и  за дополнителните проблеми во производството со 
последователните операции на нанесување превлака (обложување).

Во тек е планирање на проширување на постројката. Поголемиот дел од новиот 
простор ќе се користи како складиште за готови производи и автоматизиран 
магацин, оддел за процесирање на нарачки и за операции за испорака. Постои 
многу мала дополнителна побарувачка од воздух која е потребна за 
проширувањето на постројката. Со проширувањето, предвиден е и определен 
простор за инсталирање нов компресор. Ова би овозможило обезбедување 
дополнителен капацитет за снабдување со компримиран воздух на трета локација 
во рамки на постојната постројка/фабрика.

Кои технички цели би ги користеле за дефинирање на проценката на системот за 
компримиран воздух во постојната постројка?

Подгответе план на системот за да се овозможи надежно и конзистентно 
снабдување со компримиран воздух во сите области на производството.

Определете ги тековните варирања на контролниот притисок на компресорот и 
секвенцирањето на работата. 

Определете го целниот опсег за снабдувачкиот притисок и дефинирајте ги 
толеранциите за прифатливите варијации на притисокот.

Направете нацрт на новата конфигурацијата на системот од страната за 
снабдување со компримиран воздух, така што ќе се обезбеди стабилност на 
притисокот на воздухот на страната на снабдувањето, и тоа во рамките на 
дефиниран опсег на притисок и толеранција. Да се земе предвид во предлогот за 
конфигурацијата и однесувањето од страна на постојните компресори. Направете 
евалуација за употреба на дополнителни компресори и помошна опрема, во 
согласност со потребите.  

Дефинирајте го однесувањето на дистрибуцијата на воздухот од централната 
компресорска станица кон надворешните гранки, и притоа евалуирајте ги 
тековните вредности на притисокот. Проверете како е интегрирана контролата на 
најоддалечениот компресор во областа на силосот. 

Внимателно направете пресметка на капиталните инвестиции и направете 
преглед на планот за корекции по чекори, во склад со техничките проблеми и 
бизнис-можностите. 

Каков би бил Вашиот план за мерење на овој систем? Треба да вклучите мерења 
(на пр., проток на воздухот, притисок итн.) и локации на кои мерења треба да се 
направат. 

Мерните точки со кои се дефинираат потребите на воздух во постројката бараат 
мерење со 4 трансдуктори (преобразувачи) за проток, на трите магистрали кои 
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излегуваат од главната компресорска станица и еден што ќе биде поставен на 
најоддалечениот компресор во шинското возило кое служи за растовар во областа 
на силосот. Притисокот во системот се мониторира во точките на снабдување во 
компресорската станица и во областа на силосот. Контролниот притисок за 
управување на компресорите се мониторира на секој компресор во главната 
компресорска соба.  
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Мерните локации избрани за проценка на системот се прикажани подолу.

Слика 4 ‒ 10.3 Блок-дијаграм на системот за воздух со означени точки за 
тестирање 

Податоците кои се следат на сликата 4 ‒ 10.3 се однесуваат на мерења на 
протокот и притисокот на воздух во системот кои укажуваат на постоење на 
цикличност на настаните. Покрај тоа, податоците за протокот во поединечните 
магистрали покажуваат уште еден настан на 4”-магистрала (TF1) и уште еден на 
3”-магистрала (TF2). Исто така, податоците укажуваат дека веднаш по 7:15  се 
случила потрошувачка од воздух, што придонело до промена на трендот на 
континуиран проток на воздух во магистралата TF1, од вредност 8.5 на 14.8 
m3/min. 
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Профил на потрошувачката на воздух во постројката 
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Проток на компримиран воздух и притисок во системот на постројката – Тест 10C

Page 10C © 1999 Tom Taranto
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Извор: Data Power Services

Слика 4 ‒ 10.4 Профил на потрошувачката и карактеристична сигнатура на 
настаните на побарувачка од воздух

Кога се анализираат настаните во системот, важно е да се евалуира соодносот 
меѓу промената на протокот и притисокот. Податоците прикажани погоре 
покажуваат дека во текот на некој настан при којшто има пораст на протокот, 
притисокот напоредно опаѓа. По завршувањето на соодветниот настан, протокот 
започнува да опаѓа, додека притисокот напоредно се зголемува. Ова е јасен 
приказ на настан во којшто има потрошувачка од воздух. Од друга страна, ако 
протокот и притисокот напоредно заедно се зголемуваат и заедно се намалуваат, 
таквиот настан упатува на настан на снабдување со воздух при којшто има 
зголемување или намалување на капацитетот на компресорот. 

Вообичаено, настаните на потрошувачка со повторлив карактер прикажуваат 
препознатлива карактеристична сигнатура. Специфичните наклони на кривите, 
елонгациите и времетраењето на настаните ја формираат карактеристичната 
сигнатура за настаните на потрошувачката. Различни настани на потрошувачка ќе 
се карактеризираат со индивидуални специфични сигнатури. 

Препознавањето на настаните е преку израмнување на карактеристичните 
сигнатури и познатите настани на потрошувачка. Откако е извршена 
идентификација, може да се пристапи кон евалуација на ефектот на настаните на 
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потрошувачка од воздух врз системот. Настаните на потрошувачка на воздух 
може да претставуваат извор на краткотрајни локализирани или, пак, на 
нарушувања на притисокот проширени низ целиот систем, кои влијаат и врз 
останатите употреби на компримиран воздух во системот. Исто така, настаните на 
потрошувачка може да иницираат старт и/или оптоварување на компресорот. Во 
тие случаи, дополнителен резервоар за воздух би можел да доведе до 
стабилизирање на системот и до намалување на времето на работа на 
компресорот. 

Испитувањето на динамичките профили на притисок и проток е важно за:

1. Проценка на рамнотежата помеѓу снабдувањето и потрошувачката во 
системот и стратегијата за контрола на компресорот.

2. Препознавање на карактеристичните сигнатури на вообичаените настани во 
системот со компримиран воздух.

3. Карактеризација на специфичните наклони на кривите, елонгациите и 
времетраењето на настаните на потрошувачка.

4. Определување на преодните дефицити на снабдувањето со воздух и 
евалуација  на придобивките од зголемен резервоар за воздух врз 
стабилноста на системот и намалување на времето на работа на 
компресорот. 

5. Споредување на познатите настани на потрошувачка со нарушувања во 
однесувањето на страната на снабдување и соодветниот контролен одѕив 
на страната на снабдување.
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Слика 4 ‒ 10.5 Одѕив на страната на снабдување соодветно на профилот на 
потрошувачка

Одѕив на контролите од страната на снабдувањето и баланс помеѓу 
снабдувањето и потрошувачката 

Со собирање на сите повремени настани на оптоварување, податоците за проток 
на воздухот во системот претставени на Слика 4 ‒ 10.5 покажуваат потрошувачка 
на воздух која е во опсегот од 35.0 до 55 m3/min. Работниот капацитет на 
компресорите изнесува 66.6 m3/min. Со претворање во Nm3/min, капацитетот на 
компресорите изнесува 64.3 Nm3/min. Ова претставува 11.6 Nm3/min поголем 
капацитет на компресорите отколку што е вкупната потрошувачка од воздух. 

Вкупната испорака на воздух од главната компресорска соба е во опсегот од 17.0 
до 31.0 Nm3/min, додека работниот капацитет на компресорите изнесува 44.3 
Nm3/min. Во главната компресорска соба, машините го споделуваат 
оптоварувањето, така што работат меѓу 42% и 64% од комбинираниот работен 
капацитет на компресорите. 
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Што треба да запомниме?

1. Тренингот и образованието мора да придонесат кон подигнување на 
свесноста за трошоците на производството на компримиран воздух, за 
можностите за намалување на работниот притисок на воздухот во 
системот и можностите за подобрување на перформансите на системот. 

2. Мониторирањето на однесувањето на системот за компримиран воздух 
ќе ни ги даде потребните информации за управувањето, со цел  
системот да работи ефикасно и надежно. 

3. Во денешната високо компетитивна глобална економија, точното 
нагодување на системите со компримиран воздух е од есенцијално 
значење.  

Клучни енергетски точки

4. Енергијата внесена во компримираниот воздух претставува значителна 
инвестиција и вклучува вложен капитал, енергија, одржување и трошоци 
на производството. 

5. Системите со повеќе компресори може да бидат многу неефикасни ако 
не се управувани правилно. 

6. Податоците за побарувачката на компримиран воздух и за профилот на 
притисокот може да се од помош при препознавање на потенцијалните 
области за подобрување. 

7. Проценката на системите со компримиран воздух ги дефинира 
перформансите и моменталните трошоци на работењето (оперативните 
трошоци). 

8. Балансирањето на работата на системот обезбедува стабилни 
перформанси и ги намалува трошоците за енергија. 

9. Несоодветните потрошувачки на компримиран воздух мора да бидат 
препознаени и соодветно на тоа, да бидат заменети со енергетски 
поефикасни алтернативи.

10.Менаџмент на истекувањата, правилното димензионирање на 
дистрибутивната мрежа (цевководи) и добрата пракса на локалната 
потрошувачка на воздух води кон подобрување на вкупните 
перформанси на користењето на воздухот.  

11.Намалување на работниот притисок до најниската можна оптимална 
граница која е потребна за правилно задоволување на производните 
потреби од воздух ќе резултира во намалување на трошоците за 
енергија. 
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Стапки на семплирање при прибирање на податоците, просечни 
вредности на податоците и интервал на зачувување на 
податоците 

Анализата на однесувањето на системот со компримиран воздух е добра онолку 
колку што се точни податоците врз кои е заснована таа. Постојат многу фактори 
кои влијаат врз точноста на измерените податоци за однесувањето на системот. 

 Стапката на семплирање (Sample Rate);
 Интервалот на податоците (Data Interval);
 Точноста/Повторливоста (Accuracy/Repeatability);
 Електричните сигнали (Electrical signals);
 Скалирањето (редот на големина) на инженерските единици мерки 

(Scaling of engineering units).

Динамиката на системот претставува студија на ефектот на временски зависните 
настани врз однесувањето на системот. Најдобриот приод во насока на 
дефинирање на динамиката на системот е преку вршење мерења на 
однесувањето на системот во реално време. Важен е фактот дека треба да 
разбиреме дека мерната опрема мора да има способност да врши семплирање на 
мерењата со доволна зачестеност, која ќе соодветствува на динамиката на 
настаните што треба да бидат регистрирани. На пример, придобивката од мерење 
на однесувањето при некој настан, чие времетраење е неколку секунди, преку 
опсервација на аналоген мерен инструмент за притисок е мала (дури 
незначителна). Поради механичкото придушување, аналогниот мерач на притисок 
нема доволно брз одѕив којшто ќе биде доволен да обезбеди мерење со доволна 
точност. На сличен начин, дата-логерот што го регистрира однесувањето на 
системот неколку пати во минута не може точно да ја забележи динамиката на 
истиот настан. 

Стапка на семплирање (стапка на скенирање) (Sample Rate (scan rate)) – 
Стапката на семплирање е временскиот интервал при којшто се скенираат 
влезните информации (Т) во секунди, преку читање на сигналот од приклучениот 
сензор или трансдуктор (претворач). 

Просечни вредности на податоците (Data Averaging) – е метод на намалување 
на квантитетот на податоците со којшто повеќекратните примероци се сведуваат 
на една вредност (усредувањето е вообичаен метод, иако постојат и други методи 
на намалување на квантитетот на податоците, како и употреба на разни видови 
филтри за податоците). Податоците од страна на сензорите (S) се читаат при 
некоја зададена стапка на семплирање (Т) и за определен избран број на 
семплирања (n). Средната вредност на отчитувањето на сензорот се пресметува 
според: 
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  nSSSS nAVG /...21 

Интервал на податоците (Data interval) – Интервалот на податоците е 
фреквенцијата при која средната вредност на отчитување од сензорот се 
регистрира како точка на измерен податок (measured data point). Оваа вредност се 
пресметува од стапката на семплирање (T) и бројот на семплираните податоци 
кои треба да се упросечат (n); [T x n]. На пример, при стапка на семплирање од 3 
секунди и средна вредност од 15 семплирања, интервалот на податоците ќе 
изнесува 45 секунди [3 секунди x 15 семплирања = 1 точка на измерен податок на 
секои 45 секунди].

nTIntervalData 
 

Една од целите на користењето повисока стапка на семплирање со редукција на 
бројот на податоците е да се намали ефектот од влијанието на шумот на сигналот 
од трансдукторот врз регистрираните податоци. На пример, пулсациите на излез 
од клипниот компресор може да предизвикаат излез од трансдукторот  со голем 
шум (т.е. нестабилен излезен сигнал). Во ваков случај, примената на стапка на 
семплирање со голема фреквенција дозволува упросечување на измерените 
податоци, овозможувајќи постигнување постабилно отчитување. Во случај на 
стабилни сигнали од сензорите, стапката на семплирање може да биде и 
релативно подолга и со упросечување од помал број на семплирања, со што се 
овозможува пократок интервал на податоците. На пример, за да се постигне 
интервал на податоци од 10 секунди, може да се примени упросечување на 
стапката на семплирање од 1 секунда на секои 10 семплирања. Второ, при 
постоење временска променливост на физичката големина (моќност, проток, 
притисок и тн.) која се мери, упросечувањето на податоците води кон 
зголемување на точноста на трендовите на податоците. Од друга страна, 
преголема фреквенција на зачувување на податоците може да придонесе кон 
огромни датотеки на податоци кои подоцна мора да се прередуваат, со цел 
големиот квантитетот на податоци да се претвори во форма на корисни податоци. 

Податоци за часовни трендови

Податоците за часовни трендови (Hourly trend data) може да се искористат за 
проектирање на профилот на моќноста на компресорот или на податоците за 
протокот, со цел да се овозможи пресметка на оперативните трошоци. Но, 
податоците за трендовите нема да го дефинираат динамичкото однесување на 
системот. На пример, некој систем со воздух се состои од едностепени 
компресори со впрскување масло, кои работат со оптовари/растовари контрола. 
Трим-компресорот е оптоварен за период од 90 секунди (т.е. времето меѓу 
почетокот на циклусот на работа со оптоварување на едниот компресор до 
времето на почетокот на циклусот на работа со оптоварување на следниот 
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компресор). Потребно е да се земат предвид следните два методи на прибирање 
податоци со цел мерење и добивање на профил на моќноста:

Метод #1 Метод #2

Стапка на семплирање T = 5 минути T = 1 секунда

Број на семплирања што треба да се 
упросечат n = 12 семплирања n = 3600 семплирања

Интервал на податоците 60 минути ( 1 час ) 3600 секунди ( 1 час)

Табела 4 ‒ 10.2 Методи на прибирање на податоците

Двата методи за прибирање на податоците што се прикажани погоре ќе 
резултираат со регистрирање 1 точка со податок на секој час, како што е 
побарано, со цел да се регистрира трендот на оперативните трошоци. 

Прашања:

1. Дали сметате дека усреднетите отчитувања на погонската енергија на 
компресорот за воздух, регистрирани според двата методи објаснети 
погоре, би дале иста вредност? Зошто да или зошто не? 

2. Ако не, според Вашето мнение, кој од двата методи би резултирал со 
поголема точност на информацијата во врска со погонската енергија на 
компресорот? Зошто? 

3. Што ако како трим-компресор користиме ротирачки навоен компресор со 
впрскување масло со модулирана контрола?

4. Што би се случило ако компресорот врз којшто се вршат мерењата е 
компресор за основно оптоварување што работи при полно оптоварување 
во период од цел час?

Динамички одѕив

Тогаш кога е пократко времето за кое се случува некој настан што го мериме, и 
временскиот интервал мора соодветно да се намали за правилно да се процени 
однесувањето на системот. Времето на одѕив на трансдукторот претставува 
дополнителна временски заснована големина која може да влијае врз собирањето 
податоци. Времето на одѕив ќе се дискутира подоцна (стр. 4-244) во секцијата за 
Сигнали од трансдуктори, време на одѕив, шум и интерференца. Графиконот 
прикажан подолу ја покажува споредбата на различните стапки на семплирање и 
интервали на податоците. Несоодветно прибирање на податоците доведува до 
погрешна презентација на циклусите на оптовареност на компресорите. 

Висока стапка (High Rate) Бавна стапка (Slow Rate)

Стапка на семплирање 1 семплирање на 1 секунда 1 семплирање на 3 секунди
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(Sample Rate)

Усреднување на 
податоците (Data 
Averaging)

10 семплирања 15 семплирања

Интервал на 
податоците (Data 
Interval)

10 секунди 45 секунди

Табела 4 ‒ 10.3 Споредба на различни стапки на семплирање и различни 
интервали на податоците

 

Слика 4 ‒ 10.6 Циклуси на оптоварување и растоварување на компресорот(-ите) 
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Податоците на графиконот на Слика 4 ‒ 10.6 го покажуваат динамичкиот одѕив на 
циклусот на оптоварување и растоварување на компресорот за воздух. Долж х-
оската е прикажано времето за вкупен опсег од 30 минути. Прикажани се две 
криви на следење на притисокот на воздухот, скалирани на у-оската на левата 
страна, и едно мерење на протокот на воздухот, скалирано на у-оската на десната 
страна. Мерењата на притисокот биле спроведени при две различни стапки на 
семплирање и интервали на податоци, како што тоа е прикажано на графиконот 
подолу. 

Периодот на циклусите на оптоварување на компресорите на графиконот е 90 
секунди (1.5 минути). Податоците кои се прикажани за семплирањето со висока 
стапка отчитуваат вредност на притисокот еднаш на секоја секунда, при 
усредување на 10 семплирања за секоја вредност на податокот што се зачувува. 
Семплирањето со ниска стапка отчитува вредности на притисокот на секои 3 
секунди, при усреднување на 15 семплирања за секоја вредност на податокот што 
се зачувува. 

Во случај кога стапката на семплирање и интервалот на податоците се прениски  
споредено со времето на настанот што го набљудуваме, може да дојде до 
маскирање на сигналот или негово непрепознавање.

Маскирање на сигналот (Signal Aliasing) – Овој термин ја опишува состојбата кога 
при зачувувањето на податоците се регистрираат податоци со неточна бранова 
форма, која не ја претставува коректно вистинската карактеристика на 
параметарот што е предмет на мерењата. 

Маскирањето на сигналот во податоците опишани погоре лесно може да доведе 
до погрешна интерпретација на регистрираната динамика на системот. 
Отклонувањето во протокот на воздух од 10 Nm3/min не претставува настан на 
побарувачка на воздух. Вистинските бранови форми што се регистрирани при 
високата стапка на семплирање јасно покажуваат директна корелација меѓу 
зголемувачкиот тренд на протокот со зголемувањето на притисокот. 
Зголемувањето на протокот при напоредно зголемување на притисокот е резултат 
на циклусот на оптоварување на компресорот. Зголемувањето на протокот со 
напоредно опаѓање на притисокот или, пак, без промена на притисокот е резултат 
на настан на побарувачка на воздух. 

Маскираниот сигнал за притисокот што е регистриран помеѓу 15:30 часот и 15:35 
часот би можело да се интерпретира како одраз на зголемување на протокот при 
намалување или без промена на притисокот. Бавната стапка на семплирање и 
маскираниот сигнал на притисокот може да доведат до заклучок дека 
зголемувањето на протокот се должи на настан којшто одразува побарувачка на 
воздух.  

Не постојат зададени вредности за стапките на семплирање и за интервалот на 
податоци. Тие мора да бидат определени врз база на однесувањето на системот 
и во зависност од информацијата која треба да се измери. Ако е потребна 
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евалуација на динамичкиот одѕив на системот, при определувањето на 
соодветната стапка на семплирање и интервалот на податоците за сензорот, 
потребно е да се земе предвид природата и временската основа (dt) на настанот 
од интерес. 

Првиот чекор е да се избере соодветен интервал на податоци. За да се „фати“ 
карактеристиката на настанот од интерес, потребно е регистрирање на минимум 3 
точки на податоци во текот на настанот. Во наведениот пример, времето на 
оптоварување на компресорот е 90 секунди. Сепак, најкраткиот настан е времето 
на оптовареност кое изнесува 30 секунди. Времето на неоптовареност е 60 
секунди. Затоа, временската основа (dt) за циклусот на оптоварување треба да е 
30 секунди (т.е. помалиот временски период). 

За правилна карактеризација на циклусот на оптоварување на компресорот, 
потребен е интервал на податоци од најмалку 10 секунди, којшто ќе биде 
пресметан како временската основа поделена со бројот на точките на податоци, 
како што е покажано со Равенка 4 ‒ 10.1.

податоцинаброј
секунди10

податоцинаточки3секунди30ndtподатоцитенаИнтервал
секунди30dtнастанотзаосноваВременска

3nнастанотвоподатоцинаБрој
ткомпресоронањеоптоваруванаЦиклусмерисештоНастан









Равенка 4 ‒ 10.1 Пресметка на должината на интервалот на податоците при 
мерењето 

Иако 3 точки на податоци се минимум потребни за карактеризација на 
динамичкиот настан, пожелно е да се предвидат 5 или 10 точки на податоци во 
текот на временскиот опсег на настанот. Циклусот на оптоварување на 
компресорот во должина од 30 секунди најдобро ќе биде „фатен“ ако се предвиди  
интервал на податоци од 3 до 6 секунди.  

Забелешка: Според препораките на Меѓународниот протокол за мерење на 
перформансите и нивна верификација (IPMVP, International Performance 
Measurement and Verification Protocol), ASME EA-4, и ISO 11011, интервалот на 
податоците треба да е еден ред на големина поголем од временската основа на 
настанот што треба да се мери. На пример, настан којшто трае 1 секунда треба да 
биде мерен при интервал на податоци од 0.1 секунда, што претставува токму еден 
ред на големина побрзо од оној на настанот којшто се мери. 
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Прашање:

Зошто да не се регистрира однесувањето на целиот систем со компримиран 
воздух при зачестеност на временскиот интервал од, на пример, 1 податок во 1 
секунда?

Одбирање сензори што ќе послужат за остварувањето на 
главните информативни цели и планот за мерење 

Информативните цели и планот за мерење ги дефинираат физичките големини, 
т.е. притисокот, моќноста, енергијата, протокот на воздухот итн., кои треба да 
бидат измерени во некој систем со воздух. Податоците се сирови бројки. На 
пример, инсталирање трансдуктор на притисок во некој систем за воздух и 
приклучување на добиениот сигнал кон уред за регистрирање на податоците (data 
logger) ќе резултира со прибирање податоци. Овие податоци ги претставуваат 
физичките големини и временски заснованиот одѕив на системот со компримиран 
воздух. Перформансите и примената на сензорите влијаат врз регистрираните 
податоци. 

Сензор (Sensor) – Сензор е хардверска компонента која мери некоја физичка 
големина, како на пример притисок или проток, и го претвора тој сигнал во некоја 
друга форма на енергија. На пример, тензометарот (уред за мерење на 
истегнувања) е сензор којшто детектира мали механички поместувања, а како 
излез предизвикува промена на електричниот отпор.

Трансмитер (Transmitter) – Трансмитерот е хардверска компонента која го 
претвора отчитувањето на некоја променлива од една форма на енергија во 
друга. На пример, трансмитерот ја претвора промената на електричниот отпор во 
тензометарот (сензор) што се користи за мерење на притисокот, во линеарен 
излезен сигнал од 4 – 20 mА. Во телеметриската технологија, радиотрансмитерот 
или радиопредавателот претставува друг вид на трансмитер – предавател којшто 
служи за промена на електричниот сигнал во радиосигнал што може да се 
пренесува (емитира) на далечина.  

Трансдуктор (Transducer) – Трансдукторот е хардверска компонента која мери 
некоја физичка големина и како излез дава електричен сигнал којшто може 
погодно да се користи во мерни системи. На пример, трансдукторот за притисок 
може да биде така конструиран за во него да е вграден тензометарски сензор, 
како и трансмитер, со кои ќе се овозможи линеарниот излезен сигнал од 4 до 20 
mА да биде скалиран на опсег од 0 до 16 bar (0 – 232 psig). Трансдукторот на тој 
начин вклучува во себе и сензор и трансмитер.  

Во областа на технологијата на мерење и инструментација, термините 
„трансмитер“ и „трансдуктор“ често меѓусебно се заменуваат во примената, т.е. 
наместо едниот се користи другиот термин. Бидејќи терминот „трансмитер“ има 
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повеќе значења, обично генерално се препорачува да се избегнува. Терминот 
„трансдуктор“ е терминот којшто треба да се претпочита.

Точност наспроти повторливост 

Точност (Accuracy) – Точноста се дефинира како способност на некој определен 
мерен инструмент, сензор или трансдуктор да ја измери вредноста на некоја 
физичка големина во споредба со вистинската вредност на таа големина 
заснована врз некој познат стандард. 

Повторливост (Repeatability) – Повторливоста се дефинира како способност на 
некој определен мерен инструмент, сензор или трансдуктор да ја повтори истата 
измерена вредност при повторно спроведено мерење.

Забелешка: За точност е потребно да постои повторливост, бидејќи не може да 
постои точност ако притоа не постои повторливост на мерењето. Сепак, 
повторливоста (во некои случаи се именува и како прецизност) не гарантира 
точност.

Спецификации за точноста и потенцијална грешка при мерењето 

Обично, спецификациите за точност на сензорите или трансдукторите се 
искажани како процентуална (релативна) грешка. Процентуалната (релативната) 
грешка се дефинира на следниот начин: 

Спецификациите на точност вообичаено се искажани како процент од 
отчитувањето од вкупната скала (full-scale FS) на сензорот или трансдукторот. 
Точноста на некој трансдуктор за притисок за општа употреба може да изнесува ± 
1.0% од опсегот на неговата вкупна скала. За трансдуктор за притисок којшто има 
опсег од 0 до 15 bar, отчитувањето ± 0.15 bar е во рамки на специфицираната 
точност. Мерењето на разликата на притисокот со помош на два трансдуктори за 
притисок би можело да покаже отстапување од најмногу 0.3 bar (± 0.15 bar) кога 
фактичката разлика на притисокот реално изнесува нула. Овој пример покажува 
дека користењето трансдуктори со поголем опсег на мерење ја зголемува 
грешката. За намалување на грешката би можело да се примени трансдуктор за 
притисок со помал опсег на вкупната скала (FS).

Забелешка: Кај некои сензори или трансдуктори, точноста е специфицирана како 
процент од конкретното отчитување, наместо како процент од опсегот на вкупната 
скала.

%100
.

..[%]. 
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Сигнали од трансдукторите, време на одѕив, шум и интерференција

Сигналите генерирани од сензорите или трансдукторите мерат некоја физичка 
големина и на излез ја даваат таа физичка големина преработена како 
електричен сигнал. Можни се повеќе типови на електрични сигнали. 
Највообичаени типови сигнали се миливолт (mV AC or mV DC), напон на 
еднонасочна струја (DC voltage) и милиампер (mА). Конечната цел е да се поврзе 
електричниот сигнал со соодветните инженерски единици мерки соодветни за 
физичката големина која е предмет на мерењето.

Времето на одѕив на трансдукторот е определено од градбата (дизајнот) на 
сензорот и на трансмитерот. Спецификациите на времето на одѕив обично го 
прикажуваат времето кое е потребно за да се случи назначената промена на 
сигналот. На пример, „Време на одѕив – 100 ms за опсег од 10% до 90%“, укажува 
дека излезниот сигнал ќе даде одѕив во време од 0.1 секунда при промена на 
параметарот којшто е предмет на мерењето во рамки од 10% до 90% од 
работниот опсег на трансдукторот. Ако опсегот на одѕив не е јавно специфициран, 
времето на одѕив е применливо за кое било мерење во рамките на работниот 
опсег на сензорот. Некои трансдуктори поседуваат можност за програмибилно 
време на одѕив. Таканаречените „паметни трансдуктори“ (“smart transducers”) 
може да дозволат такво нагодување на оперативните параметри за да се 
овозможи филтрирање, придушување или усреднување на излезниот сигнал. Ова 
е особина која може да биде применлива во случај кога е потребно намалување 
на шумот кај сигналите. Корисникот би требало да е свесен за влијанието на 
придушувањето на сигналот врз времето на одѕив и да потврди дека тоа влијание 
е соодветно за мерењата што треба да се спроведат. 

Шумот и интерференцијата се јавуваат поради различни работни услови кои 
влијаат врз излезниот електричен сигнал од сензорите и трансдукторите. 
Генерално, под интерференција на сигналот се подразбира шум и таа влијае врз 
стабилноста и точноста на мерењата. 

Тип на 
интерференција Можна причина Можно решение

Од вибрации Механички вибрации на 
сензорот или трансдукторот.

Да се премести или да се 
промени начинот на инсталирање 
со цел мерниот уред да се 
изолира од вибрациите.

Електрична
Интерференција од 
капацитативна или индуктивна 
природа.

Да се промени типот, големината 
или локацијата на проводниците 
за сигнал. На пример, да се 
користат заштитени (shielded 
cable) или усукани проводници 
(twisted pair) за поврзување кон 
давачите на сигнал.
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Радиофреквенција

Радиотрансмитери, електрични 
лакови, промени во 
снабдувањето со енергија, 
флуоресцентни светилки.  

Да се премести изворот на радио-
фреквенцијата или да се помести 
трансмитерот и/или местото на 
поврзување на давачот на сигнал

Заземјување
Прекината врска на 
електричното коло во системот 
за заземјување.

Да се заземји системот на само 
една локација. 

Интерференција 
поради нестабилен 
напон

Повеќекратни извори на 
еднонасочна струја и/или 
батерии. 

Да се елиминираат вообичаените 
разлики во напонот или да се 
инсталира изолација на сигналот. 

Табела 4 ‒ 10.4 Извори на интерференција или шум кај сигналот

Интерференцијата поради незаземјување може да се случи кога се применуваат 
повеќе извори на еднонасочна струја, повеќе батерии или комбинација од извори 
на еднонасочна струја и батерии. Повеќето трансдуктори со кои се мери 
однесувањето на системите со компримиран воздух во однос на протокот, 
притисокот или точка на роса може да бидат приклучени на еден единствен 
компјутер или уред за регистрирање на податоците (data logger), со цел да се 
регистрира работата на целиот систем. Многу често, трансдукторите се всушност 
комбинација од неколку уреди, со можни 2 или 4 жици (конектори) и со излези за 
струја или со променлив напон. 

Кога се применуваат повеќе извори на еднонасочна струја, можно е да се јават 
разлики во напонот меѓу разните негативни или „заеднички“ референтни нивоа. 
Напонскиот потенцијал помеѓу заземјувањето на сигналот и заземјувањето на 
референтното ниво на аналогно-дигиталниот конвертор ќе предизвика појавување 
грешка. Графиконот на податоци прикажан подолу ја покажува девијацијата на 
грешката која е измерена со трансдуктор на масен проток со 4 канали, којшто 
вообичаено се користи за мерење компримиран воздух. Овој уред за 
регистрирање на податоците (data logger) е напојуван од батерија, а 
трансдукторот за проток е напојуван од извор на еднонасочна струја. 
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Мерач на проток кај кого се јавува интерференција поради незаземјување
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Сонда за мерење масен проток на Zero SCFM

регистрирање на податоци (data-logger) и изворот на напојување на сондата за проток

© 2000 Tom Taranto

Интерференција поради незаземјување меѓу изворот на напојување на уредот за 
Мерен уред за масен проток на воздух скалиран (конвертиран) во опсег од 0- 49 m3/min

Слика 4 ‒ 10.7 Мерач на проток со интерференција поради незаземјување 

ВНИМАНИЕ! Неправилно заземјување на изворите за напојување со електрична 
енергија, на батериите, на трансдукторите и на системите за прибирање на 
податоци може да предизвика трајно оштетување на опремата. 
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Трансдуктори зa притисок

Дијаграмот на податоци подолу ги покажува варијациите на измерената вредност 
од страна на четири трансдуктори за притисок за општа употреба со опсег на 
мерење од 0 до 14 bar (g) и со спецификација на точност на вкупната скала (FS, 
Full Scale) од 1%. Четирите трансдуктори за притисок се поставени на местото на 
кое се мери управувачкиот сигнал за притисок за контролата оптовари/растовари 
на компресорот. Како што би се очекувало, отчитаната варијација на притисокот е 
0.28 bar (g) (± 0.14 bar).

Споредба на мерењата за трансдуктори за притисок
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Слика 4 ‒ 10.8 Споредба на мерења од трансдуктори за притисок

Како за споредба, од трансдукторите за притисок со опсег на мерења од 0 до 14 
bar (g), со спецификација на точност на вкупната скала (FS, Full Scale) од 0.15%, 
се очекува да можат да отчитаат вообичаен сигнал за притисок во рамки на 
варијација на сигналот од 0,04 bar ((± 0.02 bar). Податоците прикажани на 
дијаграмот подолу покажуваат резултат од мерења кои се спроведени со четири 
трансдуктори за притисок со поголема точност (± 0.15 % FS). 
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Споредба на мерењата за трансдуктори за притисок
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Слика 4 ‒ 10.9 Споредба на мерења од трансдуктори за притисок 

Ако главната информациска цел на мерењата на притисок е да се спореди 
управувачкиот сигнал за притисок помеѓу два различни компресори, да се измери 
дистрибуцијата на градиентот на притисок или да се спроведе некоја друга 
споредба на разлики на притисокот, преку примена на трансдуктори за притисок 
со поголема точност ќе се добијат поточни и посоодветни отчитувања на 
податоците.  

Трансдуктори за проток

Во системи за компримиран воздух, мерењата на протокот на воздух генерално се 
искажуваат како единица мерка на маса во некој дефиниран период на време 
(масен проток), а во некои специфични услови и во волуменска количина во 
единица време (волуменски проток). Во Европа, вообичаената прифатена 
единица мерка е Nm3/min (нормални метри кубни во минута). Во Соединетите 
Американски Држави (САД), вообичаена прифатена единица мерка е scfm 
(стандардни кубни стапки во минута – standard cubic feet per minute). Треба да се 
запомни дека ако единицата мерка започнува со терминот „стандарден/-на“ или 
„нормален/-на“, најверојатно е дека единицата мерка се однесува на маса. Ако пак 
единицата мерка е искажана само преку m3/min, литри/секунда (l/s), acfm или cfm, 
најверојатно е дека единицата мерка се однесува на волуменска мерка. За 
опрема за тестирање произведена во САД, со калибрацијата густината на 
воздухот ќе биде нагодена при стандардни услови*, т.е. 0.07423 lb/ft3, и ја дава 
директната релација меѓу стандардните кубни стапки во минута и масениот проток 



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ

© UNIDO 2018, Сите права се задржани 4 – 242

во lb/minute. Во стандардот DIN, калибрацијата ќе биде нагодена на вредност од 
1.294 kg/m3.

* ЗАБЕЛЕШКА: Меѓународната организација за стандардизација (International 
Standards Organization, ISO) и Институтот за компримиран воздух и гасови 
(Compressed Air and Gas Institute, CAGI) ги дефинираат стандардните услови 
(состојба) на воздухот при: 14.5 psia (1 bar); 68°F (20°C); сув воздух (0% релативна 
влажност). Од друга страна, во стандардот DIN 1343, нормалните услови 
(состојба) на воздухот се дефинираат (исто како што е дефиниран терминот 
„стандардни услови“ во CAGI) како: 1.01325 bar (14.69 psia); 0°C (32°F); сув воздух 
(0% релативна влажност). Исто така, постојат и други стандарди. Верификацијата  
на стандардите и единиците мерки кои мерачот на проток или некој друг мерен 
инструмент ни ги прикажува е од круцијална важност во добивањето валидни 
податоци.  

Генерално, трансдукторите за проток на компримиран воздух потпаѓаат во една 
или две широки категории: (1) оние со кои се мери брзината на гас (на пр. единица 
мерка метри во секунда) во цевководот и (2) оние со кои се мери масената брзина 
во цевководот.  

Мерачите на масен проток со термална дисперзија користат температурно 
чувствителни елементи во струјниот тек преку коишто се мери масената брзина. 
Едниот сензор за температура ја мери температурата на гасот, додека вториот е 
загреан со струјниот тек којшто поминува низ сензорот. Како што гасот поминува 
преку загреаниот елемент, тој одведува определено количство топлина од 
сензорот. Стапката на трансфер на топлина се менува со промена на густината на 
флуидот, а исто така се менува и со промената на квадратниот корен од брзината 
со која флуидот протекува долж жицата од сензорот. Соодветно, електричната 
енергија потребна за да се одржува температурата на загреаниот елемент е во 
сооднос со масената брзина на гасот којшто протекува низ сензорот. 

Сигналот од сензорот се калибрира така што да обезбеди излезен сигнал од 
трансдукторот којшто се менува линеарно со промена на масената брзина во 
цевководот. Вообичаено, точноста на сензорот за мерење на брзината на 
воздухот изнесува ± 2% FS. Откако масената брзина е измерена, напречниот 
пресек на цевководот се користи за пресметка на волуменскиот проток. 

Во која било инсталација за компримиран воздух постојат неколку фактори што 
влијаат врз вкупната точност на трансдукторот за проток на воздух:

 Карактеристиките на профилот на проток во цевководите;
 Позиционирањето на сензорот во внатрешноста на цевководот; 
 Релативната мазност или рапавост на ѕидот на цевката;
 Точноста на површината на напречниот пресек која се применува при 

пресметката на големината на волуменскиот проток. 
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Трансдукторите за проток на компримиран воздух кои се инсталираат со 
вметнување се така дизајнирани да може лесно да се инсталираат во кој било 
постоечки цевковод за компримиран воздух. Инсталирањето во некој друг, 
различен цевковод ќе влијае врз точноста на мерењето. Генерално, вообичаените  
инсталирања на сензорите во индустриски цевководи за компримиран воздух ќе 
дадат точност на мерењата на измерениот проток од ±10% FS (од вкупната 
скала). Повторливоста се приближува до вредност на стапката на повторливост за 
сензорот од ±2% FS. Мерачите што се инсталираат со вметнување се попогодни 
за информациските цели кои треба да се постигнат од аспект на повторливоста, 
наспроти аспектите на точноста. 

Информациските цели на мерењата на проток на компримиран воздух генерално 
се постигнуваат со повторливи мерења. Профилите на потрошувачката на воздух 
и карактеристичните сигнатури на настаните на потрошувачка илустрираат како 
протокот на воздух се променува со текот на времето. Препознавањето на 
карактеристиките на контролниот одѕив на страната на снабдување, преку 
мерење како се намалува или се зголемува протокот на воздух кај компресорот 
како одѕив на динамиката на системот, исто така, може да се постигне со 
повторливи мерења на протокот на воздух. 

Од друга страна, проверката на рангирањето на перформансите на компресорот 
од страна на производителот бара точни мерења на протокот. Мерачите кои се 
инсталираат со вметнување при мерењата на терен не ја поседуваат потребната 
точност за проверка на протокот на воздух гарантирана од производителот. 

Трансдуктори за моќност и енергија, јачина на електрична струја, напон, 
моќност и енергија 

Повеќето индустриски системи за компримиран воздух користат компресори за 
воздух погонувани од трифазни електрични мотори. Затоа, овде прикажаната 
дискусија ќе се однесува на мерењата на трифазна електрична моќност и 
погонска енергија потребни за погонување на компресорите за воздух. Други 
видови на погон, кои нема да бидат опфатени во оваа дискусија, може да вклучат 
еднофазни електрични мотори, дизел-мотори или мотори погонувани на природен 
гас, турбински мотори на природен гас или на течно гориво или погонски парни 
турбини.  

Моќност  – Моќноста обично се мери во киловати (kW) и ја претставува стапката 
на извршената работа во моментот во којшто се спроведуваат мерењата. 

Енергија  – Енергијата обично се мери во киловат-часови (kWh). Количеството 
енергија е моќноста која се троши за совладување на оптоварувањето, 
пресметана за некој временски интервал.

ВНИМАНИЕ! Мерната електрична опрема треба да се приклучува само од страна 
на соодветно и правилно обучен и авторизиран кадар. Доводот на електрична 
енергија мора да биде исклучен пред да се спроведе приклучувањето кон 
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системот. Некои изведби на мерна опрема може и да дозволува приклучување кон 
системот, иако е тој приклучен кон извор на електрична енергија (под напон). 
Таквата опрема обично е ограничена на 600 V (волти). За мерењата кои треба да 
се спроведуваат во системи што работат при високи напони (повисоки од 600 V) 
потребна е специјализирана опрема и специјализирана обука. 

Некои видови на високонапонски мотори поседуваат перманентно инсталирани 
амперметри или дисплеи (покажувачки екрани). Проводниците кон овие 
амперметри може да бидат места за конекции на низок напон, кои ќе дозволат 
инсталирање на секундарни сензори на ел.струја на ваквите проводници кои 
водат до перманентно инсталираните амперметри. Ако соодносот на обата 
трансформатори за електричната струја (и примарните и секундарните) е познат, 
тогаш, преку опрема што е конектирана на нисконапонските проводници, 
возможно е мерењето на електричната струја. 

Мерењето на моќноста на компресорите на воздух може да се спроведе според 
неколку различни методи. Мерењето на големината на електичната струја на 
моторот и напонот во мрежата овозможува пресметка на моќноста по формулата 
за трифазен погон.  

1000
73.1)(. PFмеѓуфазеннапонампериизмерениkW 



PF – power-factor (фактор на моќност)

Равенка 4 ‒ 10.2 Пресметка на моќноста од измерена јачина на електричната 
струја 

Мерење на јачината на електричната струја на една од трите фази што го 
напојуваат електричниот мотор е вообичаена постапка. Сепак, метод со поголема 
точност е преку мерења на електричната струја на трите фази и користење на 
средната вредност од нив во пресметката прикажана погоре. Слично на тоа, се 
претпочита мерење на средната вредност од сите отчитувања на напонот мерен 
фаза-до-фаза, наспроти мерење на напонот помеѓу две фази. Факторот на 
моќност може да биде измерен, но вообичаено за пресметковни цели се 
претпоставува вредноста 0.85. Мерењето на моќноста вклучува приклучување на 
два или три трансформатори на електрична струја (current transformers, CT’s) на 
доводните проводници на моторот, напоредно со мерење на разликата на напони 
фаза-до-фаза на трите доводни проводници за сите три фази. 
Мерачот/трансдукторот ги мери сите вредности и ја пресметува моќноста, ја 
прикажува вредноста и/или обезбедува излезен сигнал. 

Претворање на сигналите од трансдукторот во инженерски единици мерки 

Електричниот излезен сигнал од различите видови трансдуктори обезбедува 
сигнали кои, ако се интерпретирани правилно, точно го претставуваат мерењето 
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на физичките големини. Овие сигнали може да бидат напон, јачина на електрична 
струја, фреквенција итн. Често, но не и секогаш, тие се линеарни во однос на 
физичката големина и во однос на работниот опсег на трансдукторот. 

Метод на линеарно претворање преку наклон и отсечок (пресек со у-оската 
при вредност на х=0) 

Методот на линеарно претворање ја користи равенката на права 
(каде што е m – наклон, а b – пресек со у-оска) за да го претвори 

излезниот сигнал на трансдукторот X во измерената физичка големина Y. 

Некој трансдуктор за притисок има работен опсег од 0 to 15 bar при опсег на 
излезниот сигнал од of 4 to 20 mА. Наклонот ја искажува промената на измерената 
физичка големина (притисокот) во зависност од единечната промена на сигналот 
(милиампери, mA). Отсечокот ја искажува вредноста на измерената физичка 
големина (притисокот) која би се добила при непостоење на сигнал (или нула 
милиампери mA). Кои се вредностите на наклонот и на отсечокот потребни за 
правилно скалирање во соодветните инженерски единици мерки за применетиот 
трансдуктор за притисок? 

ma
bar

ma
bar

XX
YY

dX
dYНаклон

сигналотнаОпсег
оттрасдукторнаОпсегНаклонм

9375.0
204
150

21

21 











Равенка 4 ‒ 10.3 Резултат од пресметката на потребниот наклон (фактор на 
трансформација) 

Резултатот од пресметката на пресекот со y-оската, при зададен наклон на 
трансдукторот, изнесува 0.9375 bar/mА и ако е познато дека правата линија 
поминува низ точката со координати x=4, y=0 добиваме:

75.349375.00 



b
bmXY
bmXY

Y = m X + b 
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Равенка 4 ‒ 10.4 Резултатот од пресметката за пресекот со y-оската 

Графички, отсечокот може да се пресмета преку множење на отсечокот на 
сигналот со наклонот. Отсечокот е еднаков на нула минус минималниот опсег на 
сигналот. Во овој пример, минималниот опсег на сигналот е 4 mА. Нула минус 4 
означува дека отсечокот на сигналот е негативен (-4). Преку множење на 
отсечокот на сигналот (-4 mА) со наклонот, којшто изнесува 0.9375 bar/mА, може 
да се пресмета отсечокот, т.е. резултатот е -3.75 bar.

 
  barmabarmaОтсечок

НаклонсигналотнаОтсечокОтсечок
75.3/9375.040

0




Равенка 4 ‒ 10.5 Графичка пресметка за отсечокот (пресекот со y-оската) 
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Наклон и офсет (пресек со у-оската) за трансдуктор (преобразувач) за притисок
Опсегот на трансдукторот (преобразувачот) за притисок е од 0 до15 bar
Опсегот на сигналот е од 4 до 20 mA 

Наклон и отсечок на трансдуктор за притисок
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Опсегот на трансдукторот за притисок е од 0 to 15 bar  - 
Опсегот на сигналот 4 - 20 ma

Y = m X  +  b
Притисок = (Наклон x Сигнал) +  Отсечокот
Наклон = 0.9375 bar / ma
Отсечок = - 3.75 bar

Варијацијата меѓу пресметаната и измерената 
вредност на притисокот е поради точноста и
линеарноста на перформансите на трансдукторот..
ЗАБЕЛЕШКА: На приказот тука, влијанието на 
неточноста и нанелинеарноста се намерно 
пренагласени поради подобро илустрирање.

Опсег на сигналот
4 - 20 ma

Отсечок
на сигналот

4 ma

Опсег на 
трансдукторот 

за притисок
0 - 15 bar

Отсечок
-3.75 bar

© 2000, Tom Taranto

Слика 4 ‒ 10.10 Наклон и отсечок (пресек со у-оската) на трансдуктор за 
притисок 

Дијаграмот на Слика 4 ‒ 10.10 покажува графички приказ на наклонот и отсечокот 
за пресметаната меѓузависност на сигналот на трансдукторот и притисокот. 
Однесувањето на трансдукторот ќе се одликува со некоја грешка, некоја 
нелинеарност и хистерезис кои ќе влијаат врз процесот на мерење. Црвената 
линија на дијаграмот исто така вклучува и графички приказ којшто илустрира каков 
би можел да е приказот на вистинските мерења што би се спровеле со 
трансдукторот за притисок. Податоците ќе покажат определено отстапување.

Линеарно претворање со дефинирање на две точки 

Некои видови софтвер за прибирање податоци може да бараат од вас да ги 
внесете вредностите за наклонот и за отсечокот (на у-оската). Други софтвери 



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ

© UNIDO 2018, Сите права се задржани 4 – 248

може да нудат метод на линеарно претворање, при што е потребно да се зададат 
координатите на две референтни точки (X1,Y1) и (X2,Y2) од измерените 
вредности на трансдукторот, а софтверот ги комплетира останатите пресметки. Во 
примерот погоре, сигналот X од 4 mА = притисок Y од 0 bar, па затоа едната точка 
е (X1 = 4, Y1 = 0). Слично на тоа, втората позната точка е (X2 = 20, Y2 = 15 bar).  
Преку внесување на овие две референтни точки се комплетира линеарното 
претворање.

Корисно е да го познаваме овој математички метод за пресметката на факторите 
на претворање, за во случај податоците за измерениот настан да се регистрирани 
со грешки во претворањето, да ги искористиме овие пресметки за корекција на 
добиените податоци кон правилните инженерски вредности.

Останати методи за претворање

Некои други методи за претворање се: претворање преку квадратен корен, 
интерполација, фреквенција и импулсно пребројување на влезот. Тие се 
применуваат за одредени специфични типови на трансдуктори за проток. Од 
голема важност е да се проучат и правилно да се применат барањата за 
претворање кај трансдукторите, на начин како што е тоа специфицирано од 
страна на производителот. 

Клучни точки

1. Точноста на мерниот систем зависи од различни човечки фактори, од 
начинот на приклучување кон системот, од трандукторите, од приклучните 
проводници, каблите, ожичувањето, електричните приклучоци, хардверот и 
софтверот за прибирање податоци, и сето тоа во комбинација со одбраните 
техники на мерење.

2. Стапката на семплирање, усреднувањето на податоците и интервалот на 
податоците зависат од карактеристиките на системот. 

3. Потребно е да се користат соодветни сензори, трансдуктори и соодветна 
точност на системот за мерење.

4. Трансдукторите генерираат различни излезни сигнали пропорционални на 
физичката големина што се мери. 

5. Сигналите мора да се правилно претворени за коректно да го регистрираат 
мерењето. 
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Додаток А 
Резиме на најдобри практики 

Бидете сигурни дека за вашата апликација компримираниот воздух е најдобрата 
алтернатива.

Цената на компримираниот воздух често се занемарува поради удобноста и 
ергономските предности што ги нуди тој. Сите употреби на компримиран воздух не 
се сметаат за соодветни или за економски оправдани. Многу подобрувања на 
продуктивноста во автоматизираните производни процеси биле постигнати преку 
соодветната употреба на компримираниот воздух.

Определете го минималниот практичен притисок потребен за дадената примена и, 
доколку е тоа соодветно, користете дувалка наместо компресор.

Барајте ги потенцијално несоодветните употреби, оние кои посоодветно би 
можело да се опслужат со дувалка со низок притисок, погонувана со електричен 
мотор или со вакуумска пумпа.

Кај примените кај кои во 100% од времето не е неопходно снабдување со 
компримиран воздух, напојувањето треба да е исклучено тогаш кога не е 
потребно.

Осигурете се дека дадената примена на компримиран воздух ја користи само 
потребната количина компримиран воздух.

На сите делови на процесот може да не им е потребен воздух истовремено.

Највисоките и просечните стапки на проток треба да се анализираат за да се 
одредат реалните потреби и да се испита дали е поволно да се примени локално 
секундарно складирање компримиран воздух.

Системот треба да снабдува воздух при најнискиот можен притисок.

Работењето при минималниот практичен притисок во точките кај крајните 
потрошувачи, заедно со соодветното намалување на излезниот(-ите) притисок(-
ци) на компресорот(-ите), ќе придонесе кон намалување и на потрошувачката на 
компримиран воздух, и на потребната енергија.

Проверете ја соодветноста на опремата што се користи за контрола и за испорака 
на компримираниот воздух.
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Дали контролата на компресорот е од соодветен тип и со соодветен опсег на 
работните притисоци?

Дали примарните и секундарните резервоари се соодветно димензионирани и 
добро лоцирани?

Дали снабдувањето со воздух од компресорскaта станица е контролирано од 
контролер за притисок/проток? Ако постои контролер, дали тој и дистрибутивниот 
цевковод се правилно димензионирани?

Дали притисокот во точките на употреба е дополнително намален за падот на 
притисокот низ FRLs (филтри/регулатори/подмачкувачи) и дали тие (FRLs) се 
потребни?

Се препорачува користење автоматска контрола на системот за да се задоволат 
врвните побарувања (пиковите).

Секогаш треба да работат само онолкав број компресори кои се неопходни за да 
се задоволи побарувачката во кој било момент, додека само еден компресор 
треба да биде во режим на трим-контрола. Автоматското секвенционирање на 
компресорите може да го оптимира изборот на компресори кои ќе работат за да се 
одговори на потребата од воздух во текот на променливите циклуси на 
побарувачка.

Снабдувањето со компримиран воздух треба да се исклучи за кој било процес 
којшто не работи.

Запирањето на снабдувањето со компримиран воздух за примени што не се во 
функција може да ја намали потрошувачката на компримиран воздух. Ова може 
многу лесно да се постигне со помош на инсталирање електромагнетен вентил во 
линијата на снабдувањето со воздух кон секоја точка на примена.

Потребно е да се определи цената на компримиран воздух за секоја машина или 
процес.

Спроведувањето точни мерења на потрошувачката на воздух и на електричната 
енергија за погонот овозможуваат правилна проценка и вреднување на 
вистинската цена на работењето. Ваквиот пристап може да помогне во 
менаџментот и во зачувувањето на расположливите ресурси.

Направете преглед и определете ги трошоците поради неконтролираните 
истекувања.

Стапките на истекување од 20-30% во системот за компримиран воздух на некоја 
индустриска постројка не се невообичаени. Агресивна и континуирана програма за 
откривање и елиминација на истекувањата може значително да ја намали 
потрошувачката и на компримиран воздух и на енергија.
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Големи количини компримиран воздух може да се загубат поради начините за 
одвод на кондензатот:

Одвојувачите на кондензат со пливка и други видови механички одвојувачи на 
кондензат може да се заглават во отворена положба.

Мануелно контролираните дренажни одводи може да се оставени отворени.

Временскиот циклус на дренирањето може да предизвика вентилите за 
дренирање да бидат отворени дури и кога нема кондензат.

Примената на вентили/испусти за „дренажа по потреба“, кои се отвораат само кога 
е присутен кондензатот, а се затвораат кога кондензатот е испразнет, може да ги 
елиминира загубите.

Горенаведените начини на намалување на истекувањата мора да бидат 
проследени со повторна проверка на бројот на компресорите што треба да бидат 
вклучени во работа и соодветно на тоа, повторни нагодувања на контролите. На 
тој начин ќе се реализира соодветно намалување на потрошувачката на енергија.

Осигурете се дека персоналот од страната за снабдување со компримиран воздух 
ќе биде вклучен во одлуките поврзани со процесната употреба/точките на крајната 
употреба.

Промените во процесите и кај крајните корисници на компримираниот воздух може 
да влијаат врз целиот систем. Потребните вредности на проток и притисок може 
да влијаат врз бројот на потребните компресори, врз нивните опсези на 
контролниот притисок, врз опремата за третман на компримираниот воздух и врз 
системот за дистрибуција. Координацијата меѓу одделенијата е од суштинско 
значење за ефикасно работење.

Потребно е да се знае каква опрема е на располагање.

Се препорачува подготвување на графички приказ, т.е. основен блок-дијаграм на  
процесот, вклучувајќи приказ на компресорите, сушачите, филтрите, резервоарите 
итн., како што е прикажано подолу.

Потребно е да имате сознание што се случува во вашиот систем. 
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Потребно е да се генерира профил на притисокот на системот преку користење на 
отчитувањата на притисокот во погодно поставени клучни точки низ 
инсталацијата, како што е тоа прикажано подолу: 

Слика 4 – 1 Пример на систем за компримиран воздух 

Треба да знаете од каде ќе започнете.
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Со алатки што ви се достапни, измерете ја основната линија на постројката и 
пресметајте го количеството употребена енергија и трошоците.

Осознајте ги постојните и потенцијалните проблеми и можности за постројката.

Спроведете теренска проверка за да го проверите постоењето на вообичаените 
постапки за превентивно одржување, како и други можности за намалување на 
трошоците и за подобрување на перформансите на системот.

Идентификувајте ги и санирајте ги истекувањата.

Преземете мерки за решавање на проблемите во крајните точки на користење на 
компримираниот воздух. 

Утврдете ги вистинските барања за квалитетот на воздухот и соодветно 
третирајте го воздухот.

Спроведете истражување и обидете се да ги намалите барањата за највисокиот 
притисок во точките каде што се користи компримираниот воздух.

Спроведете истражување и обидете се да ги опфатите употребите каде што е 
потребен голем волумен од воздух.

Проучете го она со што располагате и поставете си предизвик да ги опфатите 
барањата на точките на употреба и соодветноста (или несоодветноста) на 
примената на компримираниот воздух.

Одредете ја најдобрата стратегија за контрола.

Анализирајте ги постојните компресори и управувањето на системот и 
имплементирајте ефективна стратегија за контрола.

Обезбедете компатибилност меѓу страната на понудата и страната на 
побарувачката.

Усогласете го работењето на страната на понудата со страната на побарувачката.

Разберете дека подобрувањето на ефикасноста на системот е континуирано и 
постојано залагање.

Спроведувајте стратегии со кои ќе се овозможи одржување на рамнотежата во 
системот.

Дознајте колкави се трошоците за работата на системот и соодветно на ова, 
колкави би биле резултатите од заштедата.
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Имајте сознание колкави се трошоците, направете ревизија на мерењата во врска 
со контролата на системот и соодветно приспособете ги, како што е објаснето 
погоре.

Осигурете се дека опремата се одржува соодветно за да се одржи ефикасноста.

Континуирано работете врз развивање и спроведување програма за одржување 
на системот за компримиран воздух. Водете соодветна евиденција за потребното 
и реално спроведеното одржување.

Вклучете ги сите засегнати страни во процесот на донесувањето одлуки.

Комуницирајте меѓу себе за да добиете поддршка од менаџментот на 
постројката/фабриката и на производството.

Стремете се кон ангажман на носителите на одлуки.

Направете анализа на трошоците и придобивките што ги опфаќаат заштедите на 
трошоците за животниот циклус, придобивките во однос на производството (како 
што се надежноста и продуктивноста) и времето на враќање на инвестицијата.

Известувањето на менаџментот (раководството) правете го преку користење 
ефективен формат.

Водете добра евиденција за мерењата, пред и по спроведување какви било 
измени.

Применувајте мерење на kWh-ите и на параметрите од производниот процес  
пред и по какви било измени, со цел документирање на заштедите на трошоците 
од активностите преземени во насока на поддршка на производството и 
соодветно на тоа, подгответе извештај до менаџментот за постигнатите 
подобрувања.

Цели на управувањето со системите за компримиран воздух од страна на 
учесниците во работилниците за Справување со предизвиците во рамки на 
системите за компримиран воздух:

 Обезбедете одржување континуирано работење; 
 Обезбедете адекватно снабдување со воздух;
 Обезбедете одржување на квалитетот на воздухот; 
 Обезбедете превентивно одржување;
 Контролирајте ја или намалете ја употребата на енергија. 

Најчесто пријавувани проблеми кај системите со компримиран воздух:
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 Вишок на влага во компримираниот воздух; 
 Несоодветен притисок во целиот систем; 
 Присуство на загадувачи во компримираниот воздух; 
 Често загадување на влезните филтри и/или на филтрите во 

цевководот. 

Вообичаени или проблеми што често се случуваат во системите за компримиран 
воздух (според извештаите од консултантите): 

Управување 
(контроли):

Контролите не работат правилно и/или нема доволно познавања 
за нив.

Одводи за 
дренирање:

Примена на одводи за дренирање кои се активираат со тајмер 
наместо со промена на нивото.

Сушачи и филтри: Неправилно димензионирани филтри и сушачи кои 
предизвикуваат загуба на притисок и на перформансите.

Крајни корисници: Регулаторите се отворени до сосема, до притисокот во 
магистралниот вод
Постоење на пад на притисокот на местото на употреба поради 
„несоодветен“ избор на приклучен цевковод или големина на FRL 
(филтри/регулатори/подмачкување).
Отворeно издвување.

Користење притисок од 100 psig за примена во која е потребен 
притисок од 10-15 psig.
Потенцијално несоодветни употреби.

Неконтролирани 
истекувања:

Неконтролирани истекувања – од сите видови.

Мерења: Недостаток на протокол за одредување мерни и контролни точки.

Цевководи: Несоодветна изведба на гранки од дистрибутивната мрежа од 
аспект на повремените настани со потреба од висок проток.

Премали димензии или лошо изведени цевководи (обично кај 
ротационите навојни компресори).

Притисок: Работење на опремата-краен потрошувач при притисок повисок од 
проектираниот.
Нерегулирана употреба.

Притисокот со којшто се снабдува главниот распределник е 
превисок.
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Додаток Б 
Основи на одржување на системите 

со компримиран воздух 

Како и останатата електро-механичка опрема, и индустриските системи за 
компримиран воздух имаат потреба од периодично одржување за да може да 
функционираат со максимална ефикасност, а со тоа да се овозможи и 
минимизирање на непланираните прекини. Несоодветното одржување може да 
има значително влијание врз потрошувачката на енергија преку помала 
ефикасност на компресијата, неконтролираните истекувања на воздух или 
променливост на притисокот. Исто така, лошото одржување може да доведе до 
високи работни температури, слаба контрола на влажноста и прекумерно 
загадување на воздухот. Повеќето проблеми се минорни и може да се коригираат 
со помош на едноставни приспособувања, чистење, замена на делови или 
отстранување на неповолните услови. Одржувањето на системите за 
компримиран воздух е слично со одржувањето што се спроведува кај 
автомобилите; се врши замена на филтрите и течностите, се проверува течноста 
за ладење, се приспособуваат ремените, а неконтролираните истекувања се 
детектираат и се поправаат.

Целата опрема во системот за компримиран воздух треба да се одржува во 
согласност со спецификациите на производителот. Производителите 
обезбедуваат препораки за распоредот на проверките, одржувањето и 
сервисирањето коишто строго треба да се следат. Во многу случаи, од аспект на 
ефикасност и економичност, постои оправданост за спроведувањето активности 
околу одржување на опремата почесто од интервалите што се препорачуваат од 
производителите, а кои првенствено се наменети за заштита на опремата.

Еден од начините за проценка дали системот е добро одржуван и дали правилно 
функционира е периодично да се спроведат активности за определување на 
основната линија или за определување на параметри – репери за системот преку 
следење на моќноста, притисокот, протокот и температурата. Ако употребата на 
погонската енергија при некои зададени притисок и проток се зголемува, 
ефикасноста на системот е во опаѓање. Исто така, определувањето на основната 
линија ќе помогне да се одреди дали компресорот работи при полн капацитет и 
дали со текот на времето има намалување на капацитетот. Кај нови системи, 
потребно е да се креира основната линија веднаш штом е системот поставен, а 
потоа да се врши редовно споредување на правилното работење.

Правилното одржување е од суштинско значење за ефикасноста и надежноста на 
системите за компримиран воздух. Клучот за успех е операторите на 
компресорите да ги определат барањата за секој дел од опремата, потребните 
ресурси и да подготват распоред за редовното одржување врз основа на 
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документацијата на производителот и врз основа на анализата на трендовите што 
ги прикажуваат измерените податоци. Сите резултати од проверките и мерењата 
од мерните уреди за компресорите, сушачите, филтрите и за кои било компоненти 
во компресорската постројка треба да се евидентираат. Комбинацијата од 
податоци кои се отчитуваат на контролниот панел на опремата, зачестеноста на 
проверките и листите од дефектите ни се потребни за да се избегнат 
непредвидени исклучувања на системот, како и за да се користат принципите на 
превентивно и предвидливо одржување. Потребно е да се врши запис 
(регистрирање) на датумите на сите одржувања и поправки, вклучувајќи ја тука и 
листата на сите делови кои биле заменети или на извршените сервисирања.

Примерите на распореди за одржување предвидени во овој материјал се 
наменети да се користат само како препорака. За попрецизни процедури, секогаш 
треба да се консултираат препораките наведени во упатствата од 
производителот.

Прекин на работата заради одржување

При запирање на компресорот заради одржување или сервисирање, треба да се 
следат следниве постапки:

Чекор 1
Исклучете го и одвојте го главниот довод на електрична енергија. Поставете знак 
на јасно видливо место до/покрај главниот прекинувач за напојување, наведувајќи 
дека компресорот се сервисира.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Никогаш немојте да претпоставувате дека работата врз 
компресорот е безбедна поради тоа што компресорот не работи. Контролите во 
секое време може на компресорот да му дадат сигнал за рестартирање.

Чекор 2
Изолирајте го компресорот од водовите за компримиран воздух со затворање на 
рачниот вентил за исклучување во насока на струјниот тек (и пред него ако го 
користиме како бустер (засилувач) компресор). Поставете знак на јасно видливо 
место до/покрај главниот вентил за исклучување, на којшто е наведено дека 
компресорот се сервисира. Бидете сигурни дека сигурносниот вентил за притисок 
е инсталиран пред кој било вентил за изолирање од текот.

Чекор 3
Отворете и фиксирајте го сигурносниот вентил за притисок којшто е дел од 
системот под притисок, за да се овозможи целосно испуштање на воздухот од 
системот до атмосферски притисок. НИКОГАШ не отстранувајте приклучоци или 
арматури за да го ослободите притисокот!

Чекор 4
Исклучете го снабдувањето со вода за ладење (за компресори со водено ладење).
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Чекор 5
Отворете ги сите рачни вентили за одводнување во делот што треба да се 
сервисира.

Чекор 6
Причекајте уредот којшто треба да се сервисира да се олади пред да започнете со 
негово сервисирање. (Температурите од 50°C може да предизвикаат изгореници 
на кожата). Во пракса, кога компресорот работи и непосредно по неговото 
исклучување, на некои површини температурите може да надминуваат 175° C).

Чекор 7
Секогаш дајте им предност на прирачниците од производителот наспроти 
вообичаените процедури за одржување опишани овде.

Распореди за одржување
За да се обезбедат максималните перформанси на компресорот и негов 
долготраен работен век, треба да се усвои распоред на рутинско одржување. Во 
овој материјал дадени се примери за вакви распореди, со цел да се помогне во 
подготовката на ваквите распореди за одржување, соодветно приспособени на 
секоја поединечна примена. Во случај на работа во потешки услови, може да се 
појави потреба од скратување на временските интервали во распоредот за 
одржување.

Документацијата која е вклучена при испораката на Вашиот компресор треба да 
содржи листа – распоред на проверките. Направете копии од оваа листа за 
проверки, а оригиналот архивирајте го, за во секој момент да може да направите 
онолку копии колку што се потребни. На секоја копија од листата за проверки 
внесете датуми и иницијали (на лицата кои треба да го спроведуваат 
одржувањето), во полињата предвидени за тоа. Чувајте ја листата за проверка и 
овој прирачник секогаш достапен во близина на компресорот. 

Општа дискусија околу одржувањето
За прашањата околу одржувањето на специфичните компоненти од системот ќе 
се дискутира подолу.

Компресорски блок
Главните делови во рамките на компресорскиот блок на кои им е потребно 
одржување се компресорот, топлиноизменувачките површини, сепараторот на 
воздух/масло, маслото (средство за подмачкување), филтрите за масло и 
филтерот за доводен воздух. 

Површините на компресорот и меѓуладилникот е потребно да се одржуваат чисти 
и без наслаги. Ако се тие нечисти, ќе се намали ефикасноста на компресорот. 
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Вентилаторите и пумпите за вода исто така треба да се испитуваат, со цел да се 
утврди дека тие работат со врвни перформанси.

Кога е нов, сепараторот на воздух/масло кај завојните компресори со ладење 
преку средство за подмачкување, при полно оптоварување, дава пад на притисок 
од 0.14 до 0.2 bar. Прирачниците за одржување препорачуваат замена на 
сепараторот кога падот на притисокот низ него ќе достигне околу 0.7 bar. Најчесто, 
предвремената замена на филтрирачкиот елемент во сепараторот може да е 
оправдана, особено ако цените на електричната енергија се високи.

Маслото за подмачкување и филтрите треба да се заменуваат според 
спецификациите на производителот. Маслото може да стане корозивно и на тој 
начин да влијае врз деградирање на компонентите и ефикасноста на системот.

Во случај на ротирачки компресори со впрскување масло, маслото служи за 
подмачкување на лежиштата, на запчениците и на ротирачките површини што се 
во содејство. Исто така, маслото служи и како средство за заптивање, а и го 
одведува поголемиот дел од топлината од компримирањето. Треба да се 
применуваат само онакви средства за подмачкување кои ги исполнуваат 
спецификациите дефинирани од производителот на компресорот.

Филтрите на всис и всисните цевководи исто така треба да се одржуваат чисти. 
Нечист филтер може да доведе до намалување на капацитетот и ефикасноста на 
компресорот. Во најлош случај, филтрите треба да се одржуваат најмалку според 
распоредот предвиден во спецификациите на производителот, земајќи го предвид 
и нивото на загадувачки материи во воздухот во постројката. 

Погони на компресорите
Ако електричниот мотор којшто го погонува компресорот не се одржува соодветно, 
покрај тоа што ќе се троши повеќе енергија, моторот може да откаже да работи 
пред проектираниот истек на неговиот животен век. Двата најважни аспекти на 
одржувањето на моторот се подмачкувањето и чистењето.

Подмачкување. Преобемно подмачкување може да биде еднакво штетно колку и 
недоволното, и е главна причина за предвремено откажување во работата на 
моторот. Моторите би требало да се подмачкуваат според спецификациите од 
производителот, коешто може да биде во периоди од подмачкување на секои 2 
месеци до секои 18 месеци, зависно од вкупниот број на работни часови во 
годината и од брзината на работа на моторот. За мотори со лежишта кои се 
подмачкуваат преку цевковод со којшто лежиштето се напојува со средство за 
подмачкување под притисок, првиот чекор што треба да се направи при 
подмачкувањето е да се исчисти приклучокот за подмачкување и да се отстрани 
приклучокот за дренажа. Потоа треба да се додаде ново масло за подмачкување 
од висок квалитет, при што моторот треба да се остави да работи околу еден час 
пред да се замени и приклучокот за дренирање. На овој начин се овозможува 
вишокот на масло за подмачкување да биде отстранет од моторот, без да капе по 
намотките и на тој начин да ги оштети.
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Чистење. Имајќи предвид дека од моторите се ослободува топлина, треба сите 
водови за воздух да се одржуваат чисти и слободни од какви било опструкции. 
Кога станува збор за затворени мотори, грижата и осигурувањето дека 
оребрувањето за ладење се одржува чисто (без наслаги на нив) е од витално 
значење за животниот век на моторот. Лошото ладење на моторот може да 
доведе до зголемување на температурата на моторот и на отпорот во намотките, 
што од своја страна доведува до скратувањето на животниот век на моторот и ја 
зголемува потрошувачката на енергијата.   
Каишници. Моторите со погон преку клинести ремени исто така имаат потреба од 
периодично одржување. Преголемото затегнување на каишниците може да 
предизвика прекумерно трошење на лежиштата, додека, пак, лабавите каишници  
може да се пролизгуваат и со тоа да придонесат кон загуба на енергија. При 
нормални услови на работа, каишниците се растегнуваат и се трошат, па поради 
тоа е потребно нагодување. Како генерално правило, потребно е да се изврши 
испитување и нагодување на каишниците на секои 400 изминати работни часови.

Опрема за третман на воздухот
Опрема за третман на воздухот која не функционира правилно може да доведе до 
прекумерна потрошувачка на енергија исто онолку колку што воздухот со лош 
квалитет може да ја оштети останатата опрема. Сите филтри треба да се 
одржуваат во чиста состојба. Сушачите, ладилниците и сепараторите треба 
редовно да се чистат и да се одржуваат во согласност со спецификациите на 
производителот.
Автоматски обезводнувачи. Повеќето системи за компримиран воздух имаат 
бројни одвојувачи на кондензат кои се распределени на погодни локации низ 
целиот систем. Овие одвојувачи на кондензат треба периодично да се 
проверуваат за да се осигури дека не се заглавени во отворена или во затворена 
положба. Низ автоматски одвојувач на кондензат кој е заглавено в отворена 
позиција неконтролирано ќе истекува  компримиран воздух, додека, пак, 
автоматски одвојувач на кондензат кој е заглавен во затворена позиција ќе 
предизвика да се наталожува кондензатот и да биде носен понатаму низ 
системот, каде што може да придонесе до оштетување на другите компоненти од 
системот. Во некои постројки, одвојувачите на кондензат кои се заглавени во 
отворена позиција може да бидат извор на значителна загуба од енергија. 
Филтри пред крајните потрошувачи, регулатори и уреди за подмачкување. 
Филтрите пред крајните потрошувачи, регулаторите и уредите за подмачкување  
се потребни за да се осигури дека до секој уред или алат се испорачува воздух 
при бараниот притисок, којшто е чист и со соодветно подмачкување. Филтрите 
треба периодично да се проверуваат, поради тоа што затнатиот филтер ќе доведе 
до зголемување на падот на притисокот. Тоа може или да доведе до намалување 
на потребниот притисок во точките на крајните потрошувачи, или да придонесе 
кон зголемување на притисокот што треба да се обезбеди од самиот компресор, а 
со тоа и да дојде до прекумерна потрошувачка на енергија. Филтерот којшто не 
функционира правилно исто така ќе овозможи загадувачки материи да дојдат до 
алатките кои го користат компримираниот воздух, а со тоа и да предизвика 
прерано трошење на алатот. Исто така, нивото на средството за подмачкување 



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ

© UNIDO 2018, Сите права се задржани B – 6

треба да биде проверувано доволно често за да се осигури резервоарот да не се 
испразни. На сличен начин, неправилното подмачкување на алатите ќе придонесе 
тие да се истрошат прерано и да бараат прекумерна енергија за нивното 
работење.

Неконтролирани истекувања
Детектирањето на неконтролираните истекувања и нивно репарирање е важен 
дел од која било програма за одржување.  

Распоред на одржувањето
Воспоставувањето редовна и добро организирана програма за одржување и 
стриктното придржување кон неа е најважно за одржување на перформансите на 
системот за компримиран воздух. На една личност треба да ѝ се даде целосната 
одговорност за да се обезбеди дека комплетното одржување ќе се одвива 
правилно, соодветно и според дефинираниот распоред, и дека во согласност со 
тоа, сѐ ќе биде адекватно документирано. 

Подолу се наведени вообичаените препорачани минимални процедури кои се 
неопходни за одржување на клипните компресори со воздушно ладење, на 
клипните компресори со двојно дејство со водно ладење, на ротирачките 
компресори со впрскување масло и на ротирачки безмаслени компресори. 

Рутинско одржување за воздушно ладени клипни компресори 
Секои 8 часови (или дневно)
• Потребно е да се одржува нивото на средството за подмачкување меѓу 
најниското и највисокото ниво, како што е обележано на покажувачот за ниво. 
(Промената на бојата на средството за подмачкување или негово зголемено ниво 
над дозволеното може да укаже на присуство на кондензат). Ако средството за 
подмачкување е контаминирано, потребно е тоа да се испушти и да се замени. 
• Одводнете го резервоарот и одвојувачите  за нечистотии и кондензат во 
дистрибутивниот систем.
• Потребно е да се изведе генерална визуелна проверка и да се осигури дека сите 
заштитни уреди се на своето место.
• Потребно е да се провери постоењето на некои невообичаени шумови или 
вибрации. 
• Потребно е да се провери притисокот на маслото во компонентите кои се 
подмачкуваат на тој начин. Се препорачува одржување на притисокот на ниво од 
125 до 140 kPa, кога компресорот работи при предвидениот работен притисок и 
температура. Компресорите кои работат при повисоки притисоци би требало да го 
одржуваат нивото на притисок на маслото од 150 до 175 kPa. 
• Потребно е да се провери дали постојат неконтролирани истекувања на 
маслото. 
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Секои 40 часови (или неделно)
• Проверете дали сигуроносните вентили за притисок работат правилно.
• Исчистете ги површините за ладење на меѓуладилникот и компресорот.
• Проверете дали има неконтролирани истекувања на воздух од компресорот. 
• Проверете дали има неконтролирани истекувања на воздух во системот за 
дистрибуција на компримираниот воздух. 
• Направете проверка на маслото за подмачкување за присуство на загадувачки 
материи (контаминација) и направете негова замена, ако има потреба за тоа.
• Исчистете ги или заменете ги филтрите за всис на воздух. Во случај на 
зголемена влажност или нечистотија во работната околина, потребно е 
проверките да се почести.  

Секои 160 часови (или месечно)
• Проверете ја затегнатоста на каишникот. 

Секои 500 часови (или на секои 3 месеци)
• Променете го маслото за подмачкување (во пооптоварени/потешки/позагадени 
услови, замената треба да е почеста).
• Проверете ги филтрите за маслото за подмачкување кај единиците кои се 
подмачкуваат под притисок (во пооптоварени/потешки/позагадени услови, 
замената треба да е почеста).
• Притегнете ги нагодуваните завртки и осигурените навртки.

Секои 1000 часови (или на секои 6 месеци)
• При примена на синтетички средства за подмачкување, интервалите на 
замената на средството може да се продолжат и на секои 1000 часови или на 
секои 6 месеци, во зависност кое од овие две се случи прво (во 
пооптоварени/потешки/ позагадени услови, замената треба да е почеста).
• Испитајте дали вентилите на компресорот пројавуваат неконтролирано 
истекување и/или дали на нив се појавуваат наталожувања од карбиди (гареж). 
Површината на ситото за маслото за подмачкување внатре во куќиштето 
(картерот) кај моделите на компресори со подмачкување под притисок, при секоја 
замена на маслото за подмачкување треба темелно да се исчисти, и тоа со помош 
на соодветен растворувач. Ако во куќиштето се забележи дека постои прекумерно 
наталожување, потребно е да се исчисти како внатрешноста, така и надворешната 
површина. За чистењето никогаш да не се применува разредувач којшто е 
запалив или отровен. Секогаш да применувате безбеден разредувач и секогаш да 
се придржувате кон наведените препораки и насоки.

Секои 2000 часови (или на секои 12 месеци)
• Потребно е да се испитаат пресостатите со дијафрагма. Потребно е да се 
испитаат точките на контакторите на стартерот на моторот. 

Подмачкување
Компресорите може да бидат испорачани без масло за подмачкување во 
куќиштето (картерот). Затоа, пред да се стави во погон, потребно е да се додаде 
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доволна количина масло за подмачкување во куќиштето, т.е. нивото на 
средствато за подмачкување да се отчита меѓу највисоката и најниската ознака на 
нивометарот (со изведби или во вид на лента која е потопена во средството за 
подмачкување или во форма на кружен нивометар). Потебно е да се користи 
масло за подмачкување кое е препорачано според спецификација или да се 
консултира производителот за препораки за средствата за подмачкување. За 
определени видови синтетички средства за подмачкување, во услови на 
екстензивно тестирање, се докажало дека го минимизираат триењето и абењето, 
го ограничуваат прекумерното пренесување на средството за подмачкување и го 
редуцираат таложењето карбидни или восочни депозити. Тие придонесуваат кон 
остварување на перформансите и векот на траењето и посебно се препорачуваат. 
При одредувањето на правилното количество на масло за подмачкување кое 
треба да се употребува во Вашиот модел и примена, како и неговиот вискозитет, 
консултирајте ги спецификациите од производителот. Користете ги показателите 
од програмите за анализа на средствата за подмачкување кои ги нудат 
добавувачите.

Рутинско одржување на клипните компресори со двонасочно 
дејство со водено ладење
Подолу се наведени вообичаените препорачани минимални процедури што се 
неопходни за одржување на овој тип компресори. 

Дневно или на секои 8 часа*  
• Потребно е да се провери нивото на маслото за подмачкување во куќиштето 
(картерот), како и маслото за подмачкување кај цилиндрите и, ако има потреба за 
тоа, тоа треба да се дополни до нивото што е назначено на нивометарот.
• Потребно е да се провери стапката на додавање масло за подмачкување во 
цилиндрите и да се нагоди по потреба.
• Потребно е да се провери притисокот на маслото за подмачкување и по потреба 
да се нагоди, за да одговара на специфицираниот работен притисок. 
• Потребно е да се проверат температурите на водата за ладење во обвивките на 
цилиндрите.
• Потребно е да се провери како функционира контролата на капацитетот на 
компресорот. Потребно е да се набљудува мерачот на потисниот притисок за 
проверка на правилното сетирање на притисоците при оптоварување и 
растоварување.
• Потребно е дренирање на ситото од филтерот на управувачката линија.
• Потребно е да се провери функционирањето на автоматизираните одвојувачите 
на кондензат (во меѓуладилникот и постладилникот).
• По потреба да се испушти кондензатот од цевководите наменети за тоа (кај 
одвојувачите на нечистотии и кондензат и кај резервоарот).
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• Потребно е да се провери притисокот во меѓуладилниците кај повеќестепените 
машини и во случај притисокот да не е јасно специфициран, да се консултираат 
препораките во упатството за ракување од производителот. 

Месечно или на секои 360 часа*
• Потребно е да се прoвери дали има неконтролирани истекувања кај склопот на 
клипниците и кај заптивките. Поправете ги и по потреба заменете ги, како што е 
тоа назначено во упатството за ракување од производителот. 
• Потребно е да се провери дали има неконтролирани истекувања кај маслените 
карики. По потреба заменете ги, во согласност со упатството за употреба од 
производителот. 
• Проверете ги филтрите за всис на воздух. По потреба исчистете ги или заменете 
ги. 
• Испуштете го талогот од ситото/филтерот на средството за подмачкување. 
• Подмачкајте го механизмот за растоварување (вентил што го растоварува 
притисокот при старт на компресорот) според препораките во упатството за 
ракување од производителот. 
• Проверете ја јачината на електричната струја на моторот од компресорот при 
негов полн капацитет и притисок. 

Полугодишно или на секои 3000 часа*
• Потребно е да се спроведе проверка на вентилите, во согласност со препораките 
од упатството за ракување од производителот. 
• Потребно е да се спроведе проверка преку вентилите и оценување на состојбата 
на цилиндрите и на обвивката на цилиндрите (хилзна).
• Ако има потреба за тоа, треба да се спроведе замена на средството за 
подмачкување во куќиштето (картерот).
• Ако постои, потребно е да се спроведе чистење на вентилацијата на куќиштето 
(картерот).
• Потребно е да се замени филтрирачката влошка во филтерот за масло за 
подмачкување.
• Потребно е да се отстрани и да се исчисти елементот во којшто е сместен 
филтерот/ситото за довод на воздух за управување.  
• Потребно е да се провери дали сите сигурносни уреди работат правилно (според 
проектираните параметри).
• Спроведете инспекција на кариките во случај да се работи за компресорот без 
подмачкување. Ако има потреба, треба да се заменат во согласност со 
препораките од упатството за ракување од производителот.

Годишно или на секои 6000 часа*
• Потребно е да се отстрани и да се исчисти ситото за масло за подмачкување.
• Проверете дали се доволно затегнати завртките за фундирање. По потреба да 
се нагодат.
• Спроведете инспекција на кариките.  Ако има потреба, треба да се заменат во 
согласност со препораките од упатството за ракување од производителот.
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* Стекнатото искуство од евиденцијата за спроведување на одржувањето може да 
даде насоки за соодветно приспособување на препорачаните периоди за 
спроведување на одржувањето.

Рутинско одржување за ротирачки компресори со впрскување 
масло
Подолу се наведени вообичаените препорачани минимални процедури што се 
неопходни за одржување на овој тип компресори.

Периодично/дневно – максимум на секои 8 часа 
• Потребно е да се мониторира дали сите мерни инструменти и индикатори се во 
рамките на нормалните вредности.
• Потребно е да се провери нивото на средството за подмачкување. 
• Потребно е да се провери дали има неконтролирани истекувања на масло за 
подмачкување. 
• Потребно е да се проверува дали се присутни невообичаени шумови или 
вибрации.
• Потребно е да се испушти водата од резервоарите за воздух/масло за 
подмачкување.
• Потребно е да се испушти филтерот поставен на водот за контрола.

Неделно
• Потребно е да се провери работењето на сигурносните вентили.

Месечно
• Ако е потребно, треба да се сервисираат филтрите за воздух. (Во случај на 
работа во екстремни услови со прашина, сервисирањето да е дневно или 
неделно).
• Потребно е целиот блок редовно да се чисти, за да се задржи изгледот и 
хигиената.
• Проверете ја јачината на електричната струја на моторот од компресорот при 
негов полн капацитет и при проектираниот притисок.
• Проверете го работењето на сите контроли.
• Проверете го работењето на системот за поврат на маслото. По потреба, да се 
прочисти. 

На секои 6 месеци или на секои 1000 часа
• Потребно е да се земе примерок од средството за подмачкување. 
• Потребно е да се замени филтерот за средството за подмачкување.*

Периодично/годишно
• Потребно е да се провери дали сите навојни врски се правилно притегнати. 
• Потребно е да се заменат сепараторите на воздух/масло.
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• Потребно е да се заменат филтрите за воздух.
• Потребно е да се подмачкуваат моторите во согласност со препораките од 
производителот. Најверојатно, фреквенцијата на овие активности ќе биде почесто 
од еднаш годишно.
• Потребно е да се провери системот за сигурносно запирање на машината. 
Контактирајте овластен сервисер. 

*Препораките од производителите може да бараат маслото за подмачкување да 
се промени по првата недела од работењето, а со цел отстранување на какви 
било надворешни материи во системот кои можеби се насобрале во текот на 
составувањето на машината или при нејзиното прво пуштање во работа.  

Рутинско одржување за ротирачки завојни компресори без масло 
за подмачкување
Подолу се наведени вообичаените препорачани минимални процедури што се 
неопходни за одржување на овој тип компресори.

Рутинското одржување е релативно минимизирано. Микропроцесорската 
контролна табла ја мониторира состојбата на фитрите за воздух и масло. Кога е 
потребно да се спроведат активности од одржување на кој било уред или направа, 
на контролната табла може да се покаже соодветна порака за потребните 
активности за одржување, а дополнително, како визуелен потсетник, на дисплејот 
да се означи и локацијата каде што е потребно одржување.
НЕМОЈТЕ да отстранувате какви било капаци, приклучоци и/или какви било други 
компоненти додека компресорот работи или е под притисок. Запрете ја работата 
на компресорот и испуштете го целосно внатрешниот притисок пред да 
отстранувате какви било компоненти од компресорот.

Дневно
По спроведувањето на рутинскиот старт на работењето, потребно е да се 
набљудуваат различните дисплеи на контролната табла и на локалните мерни 
покажувачки уреди со цел да се провери дека прикажаните отчитувања се 
всушност нормалните отчитувања – располагањето со претходни записи е од 
голема помош во определувањето на нормалноста на овие мерења. Овие 
набљудувања треба да бидат спроведувани во текот на сите очекувани режими на 
работа на системот (т.е. при полно оптоварување, при неоптовареност, при 
различни притисоци во цевководните линии, при различни температури на 
ладилната вода итн.). 

По почетните 50 часа од работата
Откако ќе истечат првите 50 часа на работа, потребно е да се спроведат неколку 
барања во врска со одржувањето, а со цел од системот да се отстранат какви 
било туѓи материјали кои можеби се насобрале при склопување на машината:
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• Потребно е да се промени филтерската влошка на филтерот за масло за 
подмачкување.
• Потребно е да се исчисти елементот на филтерот за контролната линија.
• Потребно е да се провери/замени елементот од филтерот на водот за 
вентилација на сепараторот за воздух/ масло.

На секои 3000 часа од работењето
Потребно е да се врши проверка на следните ставки на секои 3000 часа од 
работењето, иако условите за сервисирање како, на пример, степенот на чистота 
на процесниот воздух или квалитетот на водата за ладење, можеби ќе бараат  
пократки интервали на инспекција.
• Потребно е да се провери/замени нивото на масло и филтерот за масло.
• Потребно е да се провери/замени влошката на филтерот за воздух.
• Потребно е да се провери/замени елементот од филтерот на водот за 
вентилација.
• Потребно е да се провери/исчисти елементот на филтерот за контролната 
линија.
• Потребно е да се проверат/исчистат одвојувачите на кондензат.
• Потребно е да се провери состојбата на спојката на вратилото и по потреба да 
се нагоди (завртки и сл.).
• Потребно е да се извршат мерења и да се регистрираат сигнатурите на 
вибрациите за компресорот, редукторот и моторот (ова е опционално). 
ЗАБЕЛЕШКА: Ве молиме, во врска со препорачаното одржување на моторите, 
консултирајте ја и документацијата доставена од производителот на моторот. 
Имајте предвид дека специфицираниот тип и квалитет на средството за 
подмачкување за лежиштата на моторот е од суштинска важност. 

На секои 15 000 часа од работењето
Како надополнување кон оние ставки кои се опфатени со интервалот за 
одржување од 3000 часа, на секои 15 000 часа од работењето е потребно да се 
изврши проверка и на следните ставки, секако во зависност и од други услови 
наведени и во врска со сервисирањето: 
• Потребно е да се стават во работа/тестираат сите сигурносни уреди.
• Потребно е да се проверат/исчистат изменувачите на топлина.
• Потребно е да се проверат/исчистат вентилите за испуштање.
• Потребно е да се провери работата на балансирачкиот прекинувач/вентилскиот 
склоп за притисок.
• Потребно е да се провери/исчисти регулацискиот вентил за вода.
• Потребно е да се провери/исчисти контролниот вентил.
• Потребно е да се проверат/исчистат галванизираните цевководи во рамките на 
компресорскиот блок.
• Потребно е да се повери состојбата на амортизациските носачи поставени под 
компресорот и моторот.
• Потребно е да се проверат/исчистат ситото и неповратниот вентил коишто се 
дел од всисната линија на пумпата за масло, а се наоѓаат во сепараторот за 
масло.  
• Потребно е да се проверат внатрешните зјаеви на компресорската единица.
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Имајте предвид дека работите во врска со одржувањето на компресорската 
машина и на запчестиот пренос мора да бидат спроведувани само од страна на 
песонал назначен од производителот. Секоја активност која би се изведувала од 
неавторизиран персонал може да ја поништи и да ја направи неважечка 
гаранцијата на опремата доставена од производителот. 

Процедури за замена на делови и за нагодувања
Пред да се обидете да спроведете каква било активност од одржување на 
компресорскиот блок, запознајте се со сите препораки за обезбедување 
безбедност во работата, кои се наведени и се на располагање во Секцијата за 
безбедност во рамките на упатството за употреба од производителот.

Рутинско одржување за центрифугални компресори за воздух 
Подолу се наведени вообичаените препорачани минимални процедури што се 
неопходни за одржување на овој тип компресори.

На дневна основа
• Потребно е да се регистрираат работните притисоци и температури на всис на 
воздухот, помеѓу степените на машината и на потис на воздухот.  
• Потребно е да се регистрираат притисоците и температурите на влезот и 
излезот на водата за ладење. 
• Потребно е да се регистрираат притисоците и температурите на маслото за 
подмачкување.
• Потребно е да се регистрираат сите нивоа на вибрации.
• Потребно е да се провери диференцијалниот притисок на филтерот за влезен 
воздух.
• Потребно е да се провери правилната работа на одвојувачите на кондензат.
• Потребно е да се одводни филтерот за контролниот воздух.
• Потребно е да се проверат сите неконтролирани истекувања на воздух, вода и 
масло за подмачкување. По потреба, да се поправат и да се исчистат. 
• Потребно е да се провери и, по потреба, да се нагоди нивото на маслото во 
резервоарот за масло за подмачкување.
• Потребно е да се изврши проверка на погонскиот мотор дали работи правилно и 
да се регистрира јачината на струјата. 

На секои 3 месеци
• Потребно е да се провери падот на притисокот на филтерот за маслото за 
подмачкување. По потреба, да се замени филтерскиот елемент.
• Потребно е да се провери системот за вентилирање на резервоарот за масло за 
подмачкување. По потреба, да се заменат филтерските елементи.
• Потребно е да се провери работата на системот за контрола на капацитетот на 
компресорската машина.
• Потребно е да се провери работата на системот за контрола на точката на испад 
од работа на компресорот.
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• Потребно е да се провери јачината на струјата на главниот погонски мотор при 
работа при полно оптоварување.
• Потребно е да се проверат автоматските вентили и сита за одводнување. По 
потреба, да се исчистат и/или да се заменат. 

На секои 6 месеци
• Потребно е да се провери филтерот за влез на воздух и по потреба елементот 
да се замени. 
• Потребно е да се земат примероци од маслото за негова анализа. По потреба да 
се замени маслото за подмачкување. 

Годишно
• Потребно е да се изврши инспекција на меѓуладилниците, постладилникот и 
ладилникот за масло за подмачкување. По потреба, да се спроведе чистење и 
замена.  
• Потребно е да се изврши инспекција на главниот погонски мотор, да се провери 
дали има некои лабави завртки на носечкиот систем, дали има излитени или 
истрошени електрични кабли или наталожена нечистотија. Потребно е да се 
следат препораките од производителот, вклучувајќи ги и оние во врска со 
подмачкувањето.  
• Потребно е да се испита дали спојувањето на главниот погон е добро порамнето 
(усогласено и во линија) и дали има добро подмачкување. 
• Потребно е да се изврши инспекција на запчестиот пренос (редукторот), да се 
провери дали има некои лабави завртки кај прицврстувањето, дали постојат 
вибрации, невообичаени шумови или абење и дали аксијалните зјаеви се во 
согласност со упатството за користење од производителот. 
• Потребно е да се проверат лопатките на работното коло и дифузерите за 
постоење на знаци на абење, триење или напукнувања. 
• Потребно е да се провери контролната табла, дали сѐ на неа функционира 
комплетно и правилно.
• Потребно е да се провери дали правилно функционираат сите управувачки 
вентили. 
• Потребно е да се проверат сите сигуроносни уреди, дали се правилно нагодени 
или дали правилно работат. 
• Потребно е да се изврши инспекција на контролните вентили, а по потреба да се 
заменат истрошените делови. 
Потребно е сите компоненти/додатоци да се одржуваат чисти и да се следат сите 
препорачани процедури за обезбедување сигурна работа. 
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Додаток В 
Несоодветни примени на 
компримираниот воздух

Отворено 
испуштање

Процеси како, на пример, ладење, ладење на лежишта, сушење, чистење 
на работно место, дренирање на линиите со компримиран воздух и 
чистење на застои на конвеерите. (1) 

Аспирација Аспирацијата користи компримиран воздух за да предизвика проток на друг 
гас (како, на пример, гас од оџаци) со помош на компримиран воздух. (1) или 
(3) 

Атомизирање Атомизирање се случува онаму каде што компримираниот воздух се 
користи за некој флуид да се дисперзира или да се доведе до некој процес 
во форма на аеросол. (1)

Транспорт во 
разредена 
фаза

Транспорт во разредена фаза се применува за транспорт на цврста фаза, 
како, на пример, прашест материјал, во многу разредена состојба, а со 
помош на компримиран воздух.(1)

Создавање 
вакуум

Примени каде што компримираниот воздух се користи за генерирање масен 
проток со негативен притисок, а преку примена на вентуриев уред, едуктор 
или ејектор. (3)

Ладење на 
персоналот

Ладење на персоналот е кога операторите го насочуваат компримираниот 
воздух кон себеси со цел да обезбедат вентилација (во секој случај е 
несоодветно)
* Треба да се советува против ваквата употреба.

Отворени рачни 
дувалки или 
сонди

Отворените воздушни пиштоли или сонди или каква било нерегулирана 
употреба на компримиран воздух (дување) преку рачно управувани уреди, 
претставува прекршување на повеќето здравствени и сигурносни протоколи 
и е многу опасно (во секој случај е несоодветно)
* Треба да се советува против ваквата употреба

Мембрански 
пумпи

Мембранските пумпи најчесто се инсталирани без регулатори кои треба да 
се исклучат кога процесот е завршен. Кај оние мембрански пумпи што се 
инсталирани со регулатори, може да се открие дека регулаторите се 
нагодени на повисока вредност отколку што е потребно.  
* Да се разгледа можноста за користење електрична пумпа или регулиран 
притисок на доводот.

Вакуумски 
вентури

Кога компримираниот воздух се присилува да протече низ конична 
млазница, неговата брзина расте, што доведува до промена на притисокот. 
Вакуум-генераторите се користат насекаде низ индустријата. Некои од 
примените на вакуум-генераторите се моќни правосмукалки, пумпи за 
празнење буриња, палетизери, депалетизери, машини за правење кутии, 
опрема за пакување и опрема за автоматско сечење со помош на шаблон. 
(3) 
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Ладење на 
куќишта

Во случај кога трошоците не се водечки фактор, отворени цевководи, 
воздушни решетки (бакарни цевки кои имаат издупчено отвори по должина 
на цевката) и ладилници со виорни цевки се користат за ладење на 
куќиштата. Ладењето на кабинетите не треба да се помеша со чистење на 
панелите (т.е. панел којшто е отпорен на експлозија се подложува на млаз 
од инертен гас што поминува преку него при позитивен притисок).
* Се препорачува користење на вентилатор/ дувалка или специјално 
наменет ладилен уред.

(1) Нископритисните примени често може да бидат реализирани со вентилатори или дувалки. Генерално, едностепените 
дувалки се ограничени на притисоци од 1 bar или помалку, а двостепените дувалки до 2 bar или помалку.
(2) Работата на неефикасните пневматски мотори често може да се реализира поефикасно преку примена на електричен 
мотор, освен во случаи на опасна работна средина.  
(3) Барањата за вакуум може да бидат многу поефикасно задоволени преку примена на вакуум-пумпа, наместо преку 
примена на вентуриева млазница низ која протекува компримиран воздух.
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Додаток Г
Контролери за притисок/проток

Контролерите за проток служат како опционални контроли за управување на 
притисокот во системот и се користат во содејство со индивидуалните 
управувачки контроли на компресорот или на целиот систем. Контролерот за 
проток не врши директна контрола на компресорот и во општ случај, не е вклучен 
како дел од компресорскиот блок. Контролерот за проток е уред којшто помага за 
одвојување на страната на снабдување од страната на потрошувачка кај 
компресорскиот систем. Поради ова, може да се случи да се јави потреба 
компресорот да работи при повишен притисок, па следствено на тоа, и со 
зголемена моќност (потрошувачка на енергија), додека, пак, притисокот на 
страната на потрошуачката е возможно да биде намален на некое стабилно ниво 
со цел да се минимизира вистинската потрошувачка на компримиран воздух. 

Резервоарите што се соодветно проектирани за да одговорат на предвидените 
флуктуации во побарувачката се есенцијален дел од стратегијата за контрола. 
Компресорите за воздух генерираат воздух за снабдување при висок притисок, 
којшто влегува во примарните резервоари на воздух, а оттаму, тој е подготвен и  
расположлив надежно да одговори на флуктуациите во потрошувачката во 
системот при константен понизок притисок.   

Добро проектиран и добро управуван систем би требало да ги има вклучено некои 
од следните елементи: целосна стратегија за контрола, контрола врз потребата 
од воздух, правилен избор на локации за сигналните уреди, контрола врз 
компресорите и резервоари за воздух. Целта на вака проектираниот систем е да 
се обезбеди доставување компримиран воздух до главниот систем за 
дистрибуција на компримиран воздух во постројката/фабриката при најнискиот 
можен стабилен притисок, како и да има способност, во што е можно поголема 
мера, да одговори на повремените настани во системот преку компримираниот 
воздух којшто е складиран при висок притисок. За надополнување на примарниот 
резервоар на воздух би требало да се користи компресорот со минимална можна 
моќност, којшто може да го одржува примарниот притисок на бараното ниво. 

Секој систем за компримиран воздух се разликува од аспект на снабдувањето, 
дистрибуцијата и потребата од воздух, така што е неопходна правилна проценка 
на можните придобивки за системот кои би произлегле од примената на 
контролер за проток/притисок. Дополнителните примарни и/или секундарни 
резервоари за воздух исто така би можеле да одговорат на повремените потреби, 
што понатаму може да влијае врз притисокот во системот и врз неговата 
надежност, а може и да дозволи работа на компресорот при најнизок можен 
притисок на потис и најниска влезна енергија. Притоа, пожелно е да се има 
предвид следното:   
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 Примарната функција на контролерот на притисок/проток во некој систем 
за компримиран воздух е да го стабилизира притисокот во системот. 

 Како што се менуваат потребите за компримиран воздух во системот, 
така се менува и притисокот.

 Во некоја постројка која се снабдува со компримиран воздух од еден 
компресор, промената на притисокот ќе се случува во опсегот на 
контрола на тој компресор за воздух. На пример, ако се применува еден 
ротирачки завоен компресор за воздух со управување со модулација, кај 
тој единечен компресор всисниот вентил за воздух ќе се отвора 
постепено, за да одговори со снабдување на воздух соодветно на 
зголемената побарувачка на компримиран воздух. Вообичаено, 
контролата со модулација која има опсег од 20-70 kPa ќе обезбеди 
снабдување со најмало количество воздух при највисокиот можен 
притисок, и соодветно на тоа, со најголемо количество воздух при 
најнискиот можен притисок во рамките на неговиот опсег.  

 Оваа варирање на притисокот во системот во опсег од 20-70 kPa во 
некои постројки може да е непожелен, особено во оние постројки каде 
што се бараат многу стабилни нивоа на притисок за правилна работа на 
нивната инструментација и процеси.

 Во систем којшто се снабдува со повеќе од еден компресор, различните 
вредности на опсегот на контрола ќе бидат каскадни и ќе се 
преклопуваат, а може да се случи и да се зголеми варирањето на 
притисокот. 

 Контролерите на притисок/проток може да служат во насока на 
стабилизирање на притисокот во постројката во рамките на потесни 
толеранции отколку што тоа го овозможуваат самите контроли со кои е 
снабден компресорот. Вообичаено, нагодената точка за притисокот се 
држи во рамки од ± 1%, а притисокот што се носи кон постројката ќе 
биде непроменлив, независно од бројот на компресорите што се во 
погон.  

 За контролерите на притисок/проток потребно е познавање на системот 
во којшто треба да бидат вградени.

 Едноставното сумирање на вкупниот капацитет на компресорите за 
воздух нема да обезбеди успешно работење на инсталацијата.

 Контролерите на притисок/проток имаат брз одѕив на настаните на 
потрошувачка на воздух во системот за компримиран воздух. Тоа е и 
причината поради која тие се способни да го одржуваат притисокот 
стабилен.

 Некои настани на потрошувачка на воздух, по својата стапка на проток, 
може да бидат поголеми од вкупниот расположлив капацитет на сите 
компресори при нивната комбинирана работа.

 Некои настани на побарувачка од воздух може да се со таква брза 
стапка на промена што стандардните контроли не може да ги следат.
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 Ваквите крајни побарувачки на воздух мора да бидат земени предвид 
при проектирањето и димензионирањето на контролерите за 
притисок/проток. Во спротивно, варијациите на притисокот повторно ќе 
се случуваат поради неспособноста на контролите да одговорат на 
настаните кога има потрошувачка на компримиран воздух во системот .

 Најдоброто опслужување на некои од настаните на потрошувачка на 
воздух е преку локален резервоар за компримиран воздух, со што се 
изолира нивното влијание врз остатокот од системот.

 Повеќето настани може да бидат опслужувани од централен резервоар 
што е лоциран по контролерот на притисок/проток (низводно), којшто 
така ќе реагира побрзо отколку одѕивот на контролите на компресорот. 
На тој начин, во случај кога резервоарот е правилно димензиониран, а 
контролите на компресорот се правилно нагодени, се избегнува 
непотребен старт на компресорот.

 Контролерите на притисок/проток не се решение на проблемот на 
несоодветно димензионирање на цевководниот систем. 
Дистрибутивната мрежа ретко е значителна причина за појава на 
проблеми со притисокот во кој било систем за компримиран воздух.
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Додаток Д 
Определување на трошоците за 

компримираниот воздух во вашата 
постројка/фабрика 

Повеќето индустриски постројки имаат потреба од некаков вид компримиран 
воздух, било за работа на некој едноставен алат погонуван од компримиран 
воздух, било за спроведување многу посложени задачи, како, на пример, 
оперирање со пневматско управување. Една неодамна спроведена анализа на 
Департманот за енергија на САД покажа дека во една типична индустриска 
постројка, приближно 10% од електричната енергија се троши за генерирање 
компримиран воздух. За некои постројки, на генерирање компримиран воздух 
може да отпаѓа 30% или повеќе од вкупната потрошувачка на електрична 
енергија. Компримираниот воздух е ресурс што се генерира на самото место. 
Многу често трошоците за генерирање на компримираниот воздух се непознати, 
но сепак, некои компании како ориентациска вредност земаат 15-30 долар центи 
за секои 1000 кубни фити (стапки) на воздух. 

Компримираниот воздух е еден од најскапите извори на енергија во која било 
постројка. Вкупната ефикасност на еден типичен систем за компримиран воздух 
може да биде ниска и до 10-15%. На пример, за работа на пневматски мотор со 
моќност од 1 hp при притисок од 100 psig, потребно е околу 7-8 hp на електрична 
моќност која се доведува кон компресорот за воздух. 

За пресметка на трошокот на компримираниот воздух во вашата постројка, може 
да се користи следната формула:

     

     
моторнаефикасност

bhpоптовполновремеkWhтрошчасовиbhpТрош

efficiencymotor
bhploadfulltimekWhthoursbhpCost

__
)__(%%/.#746.0.

_
)__(%%/cos#746.0







Каде што: 
bhp ‒ моќност на вратилото на компресорот (често е поголема од 
моќноста на називната табличка на моторот – потребно е да се провери 
спецификацијата на опремата)  
Percent time ‒ Процент од времето во кое машината работи при ова ниво 
на работа
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Percent full-load bhp ‒ Процент од bhp при полно оптоварување ‒ bhp, како 
процент од bhp на ова ниво на работа споредено со полно оптоварување
Motor efficiency ‒ ефикасност на моторот при ова ниво на работа 

Пример

Типична производна постројка располага со компресор со моќност од 200 hp (на 
којшто му се потребни 215 bhp), којшто работи 6800 часа годишно. Во 85% од 
времето тој работи под полно оптоварување (ефикасност на моторот = 95%), а во 
остатокот од времето е неоптоварен (25% bhp од полното оптоварување и 
ефикасност на моторот = 90%). Цената на електричната струја за агрегатот е 
$0.05/kWh.

Трошоци при полно оптоварување на компресорот  =

792,48$
95.0

185.0/05.0$6800746.0215


 kWhhoursbhp

Трошоци при парцијално оптоварување на компресорот =

272,2$
90.0

25.015.0/05.0$6800746.0215


 kWhhoursbhp

Годишни трошоци за енергијата  = $48,792 + $2,272 = $51,064
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Додаток Ѓ 
Минимизирање на неконтролираните 
истекувања од компримиран воздух 

Неконтролираните истекувања се значителен извор на загубена енергија во кој 
било систем за компримиран воздух и често овие загуби достигнуваат вредност и 
до 20-30% од излезната енергија на компресорот. Исто така, неконтролираните 
истекувања на воздух од компресорот може да придонесат кон појава на 
проблеми во системските операции, вклучувајќи ги следниве:  

 Флуктуации на системскиот притисок, кои може да предизвикаат 
пневматските алати и другата опрема што работи на компримиран 
воздух да работи со намалена ефикасност, а тоа најверојатно ќе има 
влијание и врз производството; 

 Работа при зголемен капацитет на компресорот, што ќе резултира во 
повисоки трошоци од потребните; 

 Скратен период на потреба од сервисирање и зголемено одржување на 
набавената опрема (вклучувајќи го и компресорскиот сет) поради 
непотребни циклуси и зголеменото време на работа;   

 Иако е можно да се случи појава на неконтролирани истекувања во кој и 
да е дел од системот, најчестите проблематични места се: спојките, 
цревата, цевките, арматури (приклучоци), споеви на цевки, брзите 
дисконектори, FRLs (склопот на филтер, регулатор и уред за 
подмачкување), одвојувачите на кондензат, вентили, прирабници, 
склопови, заптивки од коноп и уредите на крајните точки на користење. 
Големината на неконтролираните истекувања е во функција на 
притисокот на снабдениот воздух во неконтролиран систем, а тие се 
зголемуваат со зголемување на притисокот во системот. Големината на 
неконтролираните истекувања е пропорционална на квадратот од 
дијаметарот на процепот (види ја таблицата подолу).
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a. Кај отвори со убаво заоблени рабови, наведената вредност треба да се помножи со 0.97, додека за отвори со остри 
рабови, наведената вредност треба да се помножи со 0.61, 
б. Може да се применува со дозвола од Основи за системите за компримиран воздух (Fundamentals of compressed air 
systems), обука која се нуди од страна на Предизвикот компримиран воздух  (Compressed Air Challenge™).

Откривање на неконтролираните истекувања

Најдобриот начин за откривање на неконтролираните истекувања е преку примена 
на ултразвучен детектор, којшто може да препознае шиштечки звук со високи 
фреквенции, што се појавува кај неконтролираните истекувања на воздух. Овие 
подвижни уреди се многу лесни за употреба. Цената и нивната сензитивност 
варираат, но најдобро е да се испроба опремата пред да се купи. Наједноставен 
метод за откривање на неконтролираните истекувања е нанесување вода во која е 
растворен сапун врз сомнителните места, со помош на сликарска четкичка. Иако е 
надежен, за овој метод може да е потребно многу време, а се предизвикува и 
голем неред.

Пример

Една хемиска фабрика спровела програма за превенирање на неконтролирани 
истекувања, којшто следел по аудитот за системи за компримиран воздух 
спроведен во нивните постројки. Пронајдени се неконтролирани истекувања 
приближно еквивалентни на разни димензии на отвори (процепи): 100 
неконтролирани истекувања со дијаметар од 1/32" при 90 psig, 50 неконтролирани 
истекувања со дијаметар од 1/16" при 90 psig и 10 неконтролирани истекувања со 
дијаметар од 1/4" при 100 psig. Да се пресметаат годишните заштеди ако се 
елиминираат сите овие неконтролирани истекувања. Да се претпостави дека 
постројката годишно работи 7000 часа, стапката на агрегираната цена на 
електричната енергија е $0.05/kWh, додека потребите од енергија за генерирање 
компримиран воздух се приближно 18 kW/100 cfm.
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Заштеда = Број на неконтролирани истекувања x стапка на неконтролирано 
истекување (cfm) x kW/cfm x број на часови x $/kWh

Ако се заменат вредностите за стапките на неконтролирано истекување од 
табелата погоре и ако се претпостави дека отворите се со остри рабови: 

Заштеда од 1/32" неконтролирани истекувања =

= 100 x 1.5 x 0.61 x 0.18 x 7000 x 0.05 = $5,765

Заштеда од 1/16" неконтролирани истекувања =

= 50 x 5.9 x 0.61 x 0.18 x 7000 x 0.05 = $11,337

Заштеда од 1/4" неконтролирани истекувања =

= 10 x 104 x 0.61 x 0.18 x 7000 x 0.05 = $39,967

Вкупна заштеда поради елиминирање на овие неконтролирани истекувања = 
$57,069

Забележете дека заштедите поради елиминирање на само 10 неконтролирани 
истекувања со дијаметар oд 1/4" придонесуваат кои речиси 70% од сите заштеди. 
Како што се препознаваат неконтролираните истекувања, од голема важност е тие 
да се рангираат по приоритет и во согласност со тоа, прво да се елиминираат 
најголемите.  
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Додаток Е
Контрола на системите за 

компримиран воздух 

Системи за компримиран воздух: листа со факти #6

Контролата на системот за компримиран воздух ги урамнотежува снабдувањето 
со компримиран воздух со потрошувачката во системот (иако не секојпат во 
реално време) и претставува една од најважните детерминанти на вкупната 
енергетска ефикасност на системот. Во оваа листа со факти се дискутираат како 
контролата на индивидуалната работа на еден компресор, така и контролата на 
целиот систем во постројки со повеќе компресори. Правилната контрола е од 
суштинско значење за ефикасното работење на системот и неговите високи 
перформанси. Целта на секоја стратегија на контролата е да се исклучат 
непотребните компресори или, пак, да се одложи вклучувањето на дополнителни 
компресори сѐ додека тоа не стане неопходно. Сите единици кои се вклучени 
треба да работат при полно оптоварување, освен една единица која ќе служи за 
нагодување (трим).  

Обично, компресорските системи се состојат од повеќе компресори кои 
снабдувањето со воздух го реализираат преку заедничка магистрала на 
компримиран воздух за целата постројка/фабрика. Комбинираниот капацитет на 
овие машини е така димензиониран што и при најлоши услови, може да ја 
задоволи максималната потрошувачка во постројката/фабриката. Контролата на 
системот е речиси секогаш потребна за да го оркестрира намалувањето на 
потисот на индивидуалните компресор(и) во периоди кога има пониска 
потрошувачка. Системите за компримиран воздух се вообичаено проектирани да 
работат во рамки на фиксен опсег на притисок и да снабдуваат соодветно 
количество воздух, кое се менува во зависност од потрошувачката во системот. 
Притисокот во системот се мониторира и системот за управување го намалува 
излезот (потисот) на компресорот тогаш кога притисокот ќе го постигне претходно 
детерминираното ниво. Потисот на компресорот повторно ќе почне да се 
зголемува кога притисокот ќе опадне под некое претходно детерминирано ниво.  

Разликата меѓу овие две нивоа на притисок се нарекува опсег на контрола. Во 
зависност од потрошувачката на воздух во системот, опсегот на контрола може да 
се движи некаде помеѓу 2-20 psi. Порано, управувањето на индивидуалната 
работа на единечен компресор, како и кај нерегулираните системи со повеќе 
компресорски машини, беше бавно и непрецизно. Ова резултираше со широки 
вредности на опсегот на контролирање и големи варирања на притисокот. Како 
резултат од ваквите големи варирања, кај индивидуалното управување на 
работата на единечен компресор точките на нагодување за контрола на 
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притисокот биле така нагодувани за да се обезбеди одржување на притисокот на 
повисоко ниво од потребното. Со ваквото нагодување се обезбедувало 
варирањата на притисокот да не одат под минималните барања на притисок во 
системот. Во денешно време, побрзите и попрецизни микропроцесорски базирани 
системски контроли со потесни вредности на опсегот на управување дозволуваат 
намалување на точките на нагодување на нивоата на притисокот во системот. 
Оваа предност е прикажана на сликата подолу, каде што прецизниот систем за 
контрола има способност да одржи многу понизок среден притисок без тој да 
падне под минималните барања во системот. Секои 2 psi разлика во притисокот 
се еднакви на околу 1% промена во потрошувачката на енергија. Потесните 
варијации на притисокот не само што бараат помала употреба на енергија, туку и 
преку нив се одбегнуваат негативните ефекти на контролата врз квалитетот на 
производството.  

Потребно е да се внимава ако се носи одлука за намалување на средниот 
притисок во магистралата на системот, поради тоа што големи, ненадејни 
промени во потрошувачката може да предизвикаат опаѓање на притисокот под 
минималните барања на системот, а со тоа да предизвикаат и неправилно 
работење на пневматската опрема. Ваквите проблеми може да се избегнат преку 
внимателно усогласување на контролите на системот и капацитетот на 
резервоарот за воздух. 

Мал број на системи со воздух работат при полно оптоварување во текот на 
целото време на работа. Затоа, перформансите на системот при делумно 
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оптоварување се со суштинско значење и примарно врз него влијаат типот на 
компресорот и стратегијата за контрола.  

Контроли и перформанси на системот 

Типот на контрола специфицирана за определен систем во голема мера е 
детерминирана од типот на компресорот што се користи и од профилот на 
потрошувачката на компримиран воздух во постројката. Ако во системот има само 
еден компресор и потрошувачката е прилично стационарна, може да е соодветна 
примената на едноставно системско управување. Од друга страна, кај комплексен 
систем со повеќе компресори, со променлива потрошувачка и со разни видови на 
крајни корисници, може да е потребно да се избере примена на пософистицирана 
стратегија на контрола. Во секој случај, потребно е да се спроведе внимателна 
анализа и согледување како на изборот на компресорот(-ите), така и на изборот 
на управувањето на системот, затоа што тоа може да се најважните фактори кои 
ќе влијаат врз перформансите и ефикасноста на системот.  

Контрола на индивидуален компресор

Стратегии 

Низ годините, производителите на компресори развиле бројни разновидни видови 
на стратегии на контрола. Управувањата од типот старт/стоп и 
оптоварување/растоварување ќе одговарат на намалувањето на потрошувачката 
на воздух или на зголемувањето на потисниот притисок од компресорот преку 
исклучување на компресорот или преку негово растоварување, така што тој нема 
да врши снабдување со воздух во одределени временски периоди. Модулирањето 
на всисот за воздух и повеќестепените контроли дозволуваат компресорот да 
работи при делумно оптоварување и да обезбедува снабдување на намалено 
количество воздух во текот на периодите со намалена потрошувачка на воздух во 
системот.    

Старт/Стоп. Контролата Старт/Стоп е наједноставното управување кое постои 
и може да се примени како врз клипни, така и врз ротациони завојни компресори. 
Погонскиот мотор што го погонува компресорот се вклучува или се исклучува во 
зависност од притисокот на потис од машината. Вообичаено, обичен прекинувач 
на притисок го дава управувачкиот сигнал за старт/стоп на моторот. Овој тип на 
управување не би требало да се применува во апликации каде што има голема 
брзина на ротација поради тоа што повторувачките стартови може да 
предизвикаат прегревање на моторот, но и почеста потреба од активности за 
одржување кај останатите компоненти на компресорот. Оваа шема на управување 
обично се користи за апликации каде што има циклуси на многу мало 
оптоварување.   

Оптоварување/Растоварување. Контролата Оптоварување/растоварување, 
или исто така позната како контрола со константна брзина, дозволува константна 
работа на моторот, а пак го растоварува компресорот кога потисниот притисок на 
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компресорот е соодветен. Производителите на компресори применуваат различни 
стратегии за растоварување на компресорот, но во повеќето случаи 
неоптоварениот ротирачки завоен компресор ќе троши 15-35% од моќноста при 
полно оптоварување додека не испорачува никаква корисна работа. Како резултат 
на тоа, некои од шемите за управување преку Оптоварување/растоварување 
може да бидат неефикасни.  

Контрола со модулација. Контролата преку модулација на влезниот доток на 
воздух дозволува варирање на потисот од компресорот со цел да се одговори на 
барањата од проток на воздух. Обично, придушувањето може да се постигне 
преку затворање на вентилот за всис, со што се ограничува дотокот на воздух во 
компресорот. Овој метод на контрола се применува за центрифугални и ротирачки 
завојни компресори. Ваквата контрола, ако се применува врз клипни компресори, 
претставува неефикасно средство за варирање на потисот од компресорот. 
Наспроти тоа, кога се применува за центрифугалните компресори, се добиваат 
поефикасни резултати, особено кога напоредно се користат и насочувачи на 
влезниот воздух, кои воздухот го насочуваат во иста насока со лопатките од 
работното коло. Можноста за намалување на капацитетот е ограничена од 
потенцијалот за постигнување на точката на испад од работа и постигнување на 
минималниот капацитет на придушување. 

Повеќестепени начини на контрола  (при парцијално оптоварување). Некои 
компресори се така проектирани да може да работат во услови на две или повеќе 
парцијални оптоварувања. Со примена на ваква шема на контрола, излезниот 
притисок може да се контролира многу точно, без да се бара од компресорот да 
запира со работа или да се вклучува, или, пак, да работи во режим 
оптоварување/растоварување. 

Клипните компресори се проектираат за двостепена контрола (старт/стоп или 
оптоварување/растоварување), за тростепена контрола (0%, 50%, 100%) или за 
петтостепена контрола (0%, 25%, 50%, 75%, 100%). Овие шеми на контрола 
обично се карактеризираат со речиси директна релација меѓу потрошувачката на 
енергија на моторот и капацитетот на оптоварувањето.   

Некои ротациски завојни компресори може да го менуваат нивниот степен на 
компресија  преку примена на лизгачки површини или вртливи вентили. 
Генерално, ваквите компресори се применуваат во содејство со модулирачки 
всисни вентили со цел да се обезбеди попрецизна контрола на притисокот, како и 
подобрена ефикасност при парцијално оптоварување.  

Регулација со промена на бројот на вртежи (Variable Frequency Drives – 
VFDs). Историски гледано, примената на регулацијата со промена на бројот на 
вртежите (VFDs) кај индустриските компресори за воздух била ретка поради 
фактот дека споредено со другите шеми на управување, високите почетни 
трошоци на регулацијата со VFDs не можела да ги оправда придобивките од 
зголемената ефикасност. Во денешно време, трошоците (цената) повеќе не 
претставуваат голем проблем. Со тоа, како што регулацијата со VFDs станува 
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понадежна и поефикасна при полно оптоварување, така таа ќе биде сѐ 
поприфатена за примена во компресорски постројки.  

Контрола на системот

По дефиниција, контролата на системот го оркестрира однесувањето на неколку 
поединечни компресори кои служат за снабдување на некој систем со 
компримиран воздух. Пред воведувањето на системите за автоматско 
управување, компресорските системи се нагодувале со помош на таканаречениот 
метод на каскадни сетирачки точки. Точките на кои бил нагодуван (сетиран) 
притисокот, а во кои требало да работат поединечните компресори, биле 
определувани да придонесат кон собирање или кон одземање на капацитетите на 
компресорите, сѐ со цел да одговорат на потрошувачката од компримиран воздух 
во системот. Како што е прикажано на сликата од првата страна на оваа листа на 
факти, ваквата природа на сумирање на оваа стратегија водела кон големи 
вредности на опсегот на контрола.  

Целта на која било ефективна стратегија на автоматска контрола на системот е да 
направи усогласување на потрошувачката на системот со компресорите кои ќе 
бидат во работа при нивните режими на максимална ефикасност или близу до 
нив. Оваа цел може да се постигне на бројни начини, во зависност од 
флуктуациите во потрошувачката, од расположливите резервоари за 
компримиран воздух во системот и од карактеристиките на опремата која служи за 
снабдување со воздух и за третман на компримираниот воздух. 

Единечна мастер (секвенционирачка) контрола. Како што кажува и самото 
име, секвенционерите се уреди кои служат за регулација на системите преку 
секвенционирање или степенување на капацитетот на поединечните компресори 
со цел да се одговори на потребата од компримиран воздух во системот. 
Секвенционерите се познати и под името единечни мастер контролни единици, 
бидејќи сите одлуки во врска со работата на компресорите се извршуваат и 
произлегуваат од таа единечна мастер-единица. Секвенционерите ги управуваат 
компресорските системи преку вклучување или исклучување на капацитетот на 
секој поединечен компресор во зависност од одѕивот од мониторираниот 
системски притисок (потрошувачката). Системот за контрола обично нуди 
повисока ефикасност поради тоа што опсегот на управување околу системскиот 
целен притисок е потесен. Овој потесен опсег дозволува намалување на средниот 
притисок во системот. Повторно, потребно е да се внимава кога се намалува 
средниот притисок во магистралите на системот поради тоа што големите, 
ненадејни промени во потрошувачката на компримиран воздух може да 
придонесат кон пад на притисокот под минимум дозволените вредности, што, пак, 
понатаму може да води кон неправилна работа на пневматската опрема. Сепак, 
со внимателно усогласување на контролата на системот и капацитетите на 
резервоарите, овие проблеми може да бидат надминати (погледнете го и 
поднасловот за контролери на проток).    
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Мулти-мастер (мрежна) контрола. Контролата преку мрежа ги нуди најновите 
решенија за системска контрола. Најважно е овие контролери да се применуваат 
така што ќе обезбедат исклучување на кој било компресор во системот којшто 
работи непотребно. Исто така, тие им овозможуваат на компресорите кои се во 
погон да работат во многу поефикасен режим. Контролерите кои се користат во 
мрежа се комбинација од контролери. Тие обезбедуваат и управување на 
единечните компресори, но и функции од системско управување. Поимот ’мулти-
мастер‘ се однесува на способноста за системска контрола на секој контролер на 
секој поединечен компресор. Овие поединечни контролери се заемно поврзани 
или вмрежени така што ги разменуваат сите информации во врска со работата и 
статусот. Еден од овие вмрежени контролери е назначен како водечки (лидер). 
Бидејќи овие контролери меѓусебно разменуваат информации, одлуките за 
работата на компресорите од аспект на промените на потрошувачката од 
компримиран воздух може да се реализираат многу побрзо и попрецизно. 
Резултатот е тесен опсег на управување којшто овозможува понатамошно 
намалување на целниот притисок во системот за компримиран воздух. Иако 
почетните трошоци за системското управување често се високи, примената на 
овие начини на управување станува сѐ повообичаена поради ефектите врз 
намалувањето на трошоците на работењето.   

Контролери на проток

Контролерите на проток се уреди за контрола на системскиот притисок или на 
густината, кои се применуваат во содејство со уредите за контрола на 
поединечните компресори или со системските контроли кои беа опишани 
претходно. Контролерот за проток не го контролира компресорот директно и 
вообичаено не е вклучен како дел од компресорскиот пакет. Контролерот за 
проток е уред којшто служи за одвојување на страната на снабдување на еден 
компресорски систем од страната на потрошувачка. На овој начин, се овозможува 
компресорите да работат при нивните оптимални притисоци при кои се 
максимално ефикасни, или близу до нив. Од друга страна, пак, тие дозволуваат 
притисокот на страната на потрошувачката да може да биде редуциран, со цел да 
се минимизираат реалните кориснички барања. Резервоарот за компримиран 
воздух, којшто е димензиониран да одговори на предвидените флуктуации во 
побарувачката, е суштински дел од оваа стратегија за управување. Повисокиот 
притисок на снабдувачкиот компримиран воздух влегува во резервоарот за воздух 
при претходно детерминиран проток и стои на располагање надежно да одговори 
на сите флуктуации во побарувачката при константно, пониско ниво на 
притисокот. Правилно проектиран и контролиран систем ги интегрира следниве 
ставки: стратегијата за контрола, контрола на потрошувачката, лоцирање на 
местата за сигналните параметри, диференцијалната разлика на притисокот, 
уредите за контрола на компресорот и резервоарот за компримиран воздух. 
Главната цел е да се реализира потрошувачката на компримиран воздух при 
најнизок можен притисок, колку што е можно повеќе да се поддржат повремените 
настани со компримираниот воздух складиран во резервоарите, а процесот на 
надополнување на резервоарот за компримиран воздух да трае што е можно 
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подолго. Ваквото димензионирање би требало да има за последица најниска 
можна потрошувачка на енергија.     

Складирање воздух и начини за контрола 

Резервоарот за воздух може да се користи за контролирање на настаните на 
потрошувачка (во периоди на максимална потрошувачка) во системот преку 
намалување како на големината на падот на притисокот, така и на стапката на 
негово опаѓање. Резервоарот за воздух може да се користи за заштита на 
апликациите на кои им е потребен критичен притисок од преостанатите настани 
кои се случуваат во системот. Исто така, резервоарот за воздух може да се 
користи за управување на стапката на падот на притисокот што се бара, додека во 
исто време се одржува брзината на трансмитираниот одѕив од страната на 
снабдувањето. Кај некои системи важно е да се обезбеди некоја форма на 
контрола на надополнувањето, како, на пример, вентил за управување на 
протокот.  

Кај многу системи, за системот да може да одговори на настаните на побарувачка, 
постои компресор којшто работи во режим на модулација, додека, пак, кај други, 
соодветно избраните решенија за складирањето на воздухот може да овозможат 
ваквиот компресор да се исклучи од работа.
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Додаток Ж 
Економика на системите за 

компримиран воздух 

Системи за компримиран воздух: листа со факти #9

Снабдувањето со компримиран воздух на некоја производна постројка е прилично 
скапа операција. Снабдувањето бара скапа опрема која консумира значителни 
количества електрична енергија и има потреба од често одржување. И покрај овие 
факти, голем број на постројки немаат поим колку чини работата на нивните 
системи за компримиран воздух на годишно ниво, или колку парични средства би 
можеле да заштедат преку подобрување на перформансите на овие системи. 

Трошоците за електричната енергија се далеку најголем трошок за користење и 
управување со еден систем за компримиран воздух

Почетната цена за еден компресор од 100 hp изнесува $30 000-$50 000, во 
зависност од видот на компресорот и производителот, додека годишните трошоци 
за електрична енергија за истиот систем може да достигнат и до $50 000. 
Дополнително на овие трошоци се и годишните трошоци за одржување, кои можат 
да достигнат и до 10% или повеќе од почетната цена на системот.

Оваа листа со факти прикажува една едноставна пресметка за проценка на 
годишните трошоци за електричната енедгија, како и една поточна пресметка за 
која се бараат мерења на електричната енергија.   

Пресметка на трошоците за електричната енергија 

Работа при полно оптоварување. Дури и ако на компресорот за воздух нема 
поставено одделен мерен уред (броило) за потрошувачка на електрична енергија, 
проценката на годишните трошоци за електрична енергија е едноставна. За 
повеќе други техники за анализа, погледнете го софтверот AIRMaster, наведен 
како референца во делот Ресурси и алатки и/или јавете се на бројот на 
Compressed Air Challenge ™ наведен во секцијата Directory. 
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Едноставна пресметка. Следните податоци се потребни за да се направи брза 
пресметка на трошоците за електрична енергија за работа на компресорот при 
полно оптоварување: 

 Моќност на вратилото на моторот на компресорот според називната 
табличка при полно оптоварување (bhp);

 Ефикасност на моторот според називната табличка (или проценка на таа 
ефикасност);

 Работни часови на годишно ниво (часови/година) и 
 Цена на електрична енергија ($/kWh).

Годишните трошоци за електрична енергија може да се пресметаат преку 
вметнување на овие информации во равенката во следното поле за текст: 

Едноставна пресметка 
(за компресор од 100hp)

Годишните трошоци за електрична енергија = (Моќноста на 
вратилото на моторот при полно оптоварување (bhp при 
полно оптоварување)) х (0.746 kW/hp) x (1/0.90) х (број на 
работни часови годишно) х (цена на електричната енергија 
$/kWh)
На пример: 
 Bhp на моторот при полно оптоварување = 100 hp,
 Работни часови на годишно ниво (часови/година) = 

8,760 часа (3 смени, континуирана работа)
 Цена на електрична енергија ($/kWh) = 0.05 $/kWh

Годишните трошоци за електрична енергија = (100hp) х 
(0.746 kW/hp) x (1/0.90) х (8760h) х (0.05$/kWh) = $36,305

Оваа равенка претпоставува дека електричниот мотор што го движи компресорот 
има ефикасност од 90% (бројот 90 во факторот 1/0.90) – што е разумна 
претпоставка за еден модерен компресорски систем поголем од 50 hp. Новите 
енергетски поефикасни мотори може да достигнуваат и повисока ефикасност, 
особено од моментот на стапување во сила на Актот за енергетска политика 
(Energy Policy Act) кон крајот на 1997 година, со кој се дефинираа минималните 
нивоа на ефикасности на моторите. Ако во системот се користи некој постар 
мотор, којшто веќе неколку пати бил подложен на премотување (винклање), или, 
пак, ако се користи помал мотор, се препорачува вредност за ефикасноста од 80% 
(или, пак, да се земе вредноста за ефикасноста од називната табличка). За 
попрецизна проценка, кон вредноста за ефикасноста на моторот на компресорот, 
потребно е да се додаде вредноста за моќноста (hp) за паразитските товари од 
кои било помошни мотори. 

Треба да се напомене дека вообичаена практика во индустријата е да се 
применуваат мотори кои имаат фактор на искористување (continuous service 
factor) од 15% (можност за повремена работа со преоптоварување, при што 
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моторот може да работи без да биде оштетен), а притоа да се користат околу две 
третини од овој фактор. Ова значи дека моторот со номинална моќност според 
називната табличка од 100 hp всушност може да биде оптоварен до 110 hp при 
полн капацитет и притисок на компресорот. Сепак, ова може да не биде наведено 
во брошурата за продажба од производителот, па поради тоа, се препорачува да 
се консултираат инженерски технички листови со податоци за разни специфични 
компресори за воздух. Доколку моторот работи во режим на фактор на 
искористување, наместо да ја користиме моќноста (hp) од називната табличка, 
треба да се користи претпоставката за повисока моќност (hp). 

Пресметка со примена на мерења. Попрецизен начин за одредување на 
потрошувачката на електрична струја и трошоците во врска со неа е со 
спроведување електрични мерења (на моторот) на јачината на електричната 
струја, како и на напонот при полно оптоварување. За оваа пресметка не се 
неопходни bhp при полно оптоварување и ефикасноста на моторот, иако е 
потребен факторот на моќност при полно оптоварување, којшто може да се добие 
од производителот на моторот. Оваа пресметката ја зема предвид јачината на 
електричната струја при полно оптоварување, претворена во моќност при полно 
оптоварување (kW), а потоа ја множиме со бројот на работни часови и со 
трошоците за електрична енергија. Пресметката е прикажана во следното поле за 
текст. 

Подетална пресметка
 (компресор од 100-hp)

Годишни трошоци за ел.енергија = [(јачина на струја при 
полно оптоварување) x (напон) x (1.732) x (фактор на 
моќност)]/1000 (работни часови во годината) x (цена на 
ел.енергија $/kWh) 
На пример: 
 Јач.на ел.струја при полно оптоварување = 115 А
 Напон на ел.струја=460 V 
 Фактор на моќност при полно оптоварување = 0.85  
 Работни часови годишно = 8,760 часа (3 смени, 

непрекината работа) 
 Цена на ел.енергија = $0.05/kWh  

Годишни трошоци за ел.енергија = ((115 А) x (460 V) x 
(1.732) x (0.85) / 1000) x (8,760 часа) x ($0.05/kWh) = $34,111

Работа при делумно оптоварување. Ако системот за компримиран воздух на 
моменти работи при оптоварување помало од полното оптоварување и ако има 
добар систем за контрола, трошоците за електрична енергија ќе бидат помали 
отколку кога компресорот би работел при полно оптоварување во текот на сите 
часови на работа. Во таков случај, потребно е да се определи процентот на време 
во кое компресорот работи при полно работно оптоварување, и да се додаде тој 
процент како уште еден множител во равенката прикажана претходно. 
Пресметката треба да се повтори со земање предвид на процентот од времето во 
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кое компресорот работи без оптоварување (или при делумно оптоварување) и да 
се вклучи фактор што ќе компензира за намаленото оптоварување на моторот 
(вредност на тој фактор од 0.20 до 0.30 е добра проценка за работа без 
оптоварување за ротациски завојни компресори, и вредности од 0.10 до 0.15 за 
клипни компресори ‒ во равенката во следното поле за текст земена е вредноста 
0.30). Двата добиени резултати се собираат за да се пресметаат вкупните 
трошоци за енергија. 

За поточна пресметка на трошоците за енергија за компресори кои работат при 
делумно работно оптоварување, треба да се креираат соодветен број „групи“ со 
соодветен процент на време на работа при различни проценти на оптоварување. 
Во ваков случај, потребни ќе бидат податоците од производителите за 
потрошувачката на енергија при различните проценти на оптоварување.

Следното поле за текст прикажува пример за пресметка во која е земена предвид 
работа без оптоварување.

Пресметка за работа при делумно оптоварување
(компресор од 100-hp)

Годишни трошоци за ел.енергија = [(Моќност на моторот на 
вратилото (bhp) при полно оптоварување) x (0.746 kW/hp) x 
(1/0.90) x (работни часови во годината) x (цена на ел.енергија 
$/kWh)] x [(процент на работа при полно оптоварување) + (0.30) 
x (процент на работа без оптоварување)]
На пример: 
 Моќност на моторот на вратилото (bhp) при полно 

оптоварување= 100 hp
 Раб.часови годишно = 8760 часа (3 смени, непрекината 

работа) 
 Работа од 65% од времето при полно оптоварување, 

работа од 35% од времето без оптоварување
 Работата без оптоварување троши 30 % од ел.енергија 

при работа при полно оптоварување
 Цена на ел.енергија = $0.05/kWh  

Годишни трошоци за ел.енергија = [(100hp) x (0.746 kW/hp) x 
(1/0.90) x (8,760 часа) x ($0.05/kWh )] x [(0,65) + (0.30) x (0.35)] = 
$27,410

Запомнете дека прикажаните пресметки обезбедуваат само добра проценка на 
потрошувачката на електрична енергија, но не и точна вредност на таа 
потрошувачка.   

Трошоци за енергијата и за побарувачката (ангажираната моќност) 

Толкување на Вашата сметка за електрична енергија  

Претходно прикажаните пресметки ги применуваат цените на електричната 
енергија кои се изразени во долари по киловат-час ($/kWh). Дистрибутерите на 
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електрична енергија на своите индустриски коминтенти им доставуваат многу 
посложено структурирани сметки кои обично ги содржат како цената за енергијата 
($/kWh), така и цената за ангажираната моќност ($/kW), и притоа имаат различни 
тарифи, во зависност од нивото на потрошувачка или од сезоната. Цената на 
ангажирана моќност се заснова врз максималната побарувачка во некој даден 
месец или сезона, па така, кај некои коминтенти може да има значително влијание 
врз трошоците за електричната енергија. Кога се пресметуваат економските 
влијанија врз мерките за ефикасност, потребно е да се земе предвид реалната 
цена на електричната енергија, и тоа преку земање предвид на трошоците за 
енергијата и за ангажираната моќност, сезонските тарифи и тарифите за 
различните нивоа на потрошувачка. 

Трошоци за притисок и електрична енергија

Производството и дистрибуцијата на воздух при висок притисок е многу поскапо 
споредено со воздух при низок притисок. За систем којшто работи при околу 100 
psig, како воспоставено правило може да се земе дека за секои дополнителни 2 
psi на работен притисок потребен е дополнителен 1% од трошоците за енергијата 
која е потребна. За системот којшто е опишан во првиот претходно прикажан 
пример, работата на системот при 110 psig наместо при 100 psig ќе доведе до 
зголемување на трошоците за енергијата од 5%, или $1,800 годишно. За 
дополнителни информации, консултирајте ја листата со факти под наслов Пад на 
притисокот и контрола на притисокот во системот.

Заштеди од подобрувања на перформансите на системот

Подобрувања

Поради релативно ниската набавна цена на компресорот споредена со трошоците 
за електричната енергија во текот на неговиот животен век, при донесувањето 
одлуки во врска со системите со компримиран воздух, корисниците би требало да 
ја применуваат анализата на трошоците во текот на целиот животен циклус. 
Покрај тоа, кој било високо ефикасен систем за компримиран воздух не треба да 
го разбереме само како еден систем со енергетски ефикасен мотор или како 
систем којшто е проектиран со ефикасен компресор. Вкупната ефикасност на 
системот е клучот за максимална заштеда на трошоците. Најчесто корисниците се 
загрижени само за почетните трошоци и ја прифаќаат најниската понуда при 
набавка на некој систем со компримиран воздух, притоа игнорирајќи ја 
ефикасноста на системот.

За да се добие ефикасен систем, потребно ќе биде да се спроведе темелна 
анализа и проектирање. Многу корисници на системите за компримиран воздух ги 
занемаруваат овие области мислејќи дека притоа штедат пари, но всушност на 
крајот трошат многу повеќе преку зголемените трошоци за енергија и за 
одржување.
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Ако се следат чекорите наведени во овој Прирачник, во повеќето системи со 
компримиран воздух може да се постигнат значителни заштеди на енергија. Кај 
некој систем којшто има претрпено бројни модификации и којшто бил подложен на 
активности за одржување само онолку колку да биде одржуван во работа, често 
може да се постигнат заштеди на енергија во висина од 20-50% или повеќе. За 
системот од 100 hp опишан во претходното излагање, ова претставува годишна 
заштеда во опсегот од $7000=$18000. Кај поголемите системи оваа заштеда на 
енергија ќе биде соодветно повисока.

Премногу одлуки кои се однесуваат на системите за компримиран воздух се 
направени само врз основа на земање предвид на првичните трошоци, или врз 
основа на ставот „ако нешто не е расипано, тоа не треба да се поправа“. За да се 
постигне оптимална економичност на некој систем за компримиран воздух, 
корисниците на системите за компримиран воздух треба да изберат опрема врз 
основа на економиката на животниот циклус, со правилно димензионирање на 
компонентите, преку исклучување на непотребните компресори, преку користење 
соодветни стратегии за контрола и складирање и преку ракување и одржување на 
опремата при врвни перформанси.  
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Додаток З 
Рекуперација на топлина кај 

системите за компримиран воздух

Системи за компримиран воздух: листа со факти #10

И до 80-93% од електричната енергија која се користи во индустриските 
компресори за воздух се претвора во топлина. Во повеќето случаи, правилно 
проектирана единица за рекуперација на топлината може да зафати од 50-90% од 
оваа расположлива топлинска енергија и да ја стави во функција како корисна 
работа која ќе послужи за загревање воздух или вода. 

Типични примени на рекуперирана топлина се следните: дополнително загревање 
на просторот, индустриска процесна топлина, загревање вода, загревање 
надворешен воздух за снабдување и предгревање вода за надополнување кај 
котлите. Сепак, треба да се има предвид дека топлината која може да се 
искористи од некој систем со компримиран воздух, при нормални услови, не е 
доволно жешка за да може да се користи за директно производство на пареа. 

Системи за рекуперација на топлината постојат, како за компресорите со 
воздушно, така и за оние со водено ладење. 

Р Е К У П Е Р А Ц И Ј А  Н А  Т О П Л И Н А  К А Ј  Р О Т А Ц И С К И  З А В О Ј Н И  К О М П Р Е С О Р И  С О  
В О З Д У Ш Н О  Л А Д Е Њ Е  

Загревање воздух. Ротациските завојни компресори со воздушно ладење се 
многу погодни за рекуперација на топлина која може да се примени за загревање 
простории или за други употреби на топол воздух. Амбиенталниот атмосферски 
воздух се загрева преку негово минување низ постладилникот (aftercooler) и 
ладилникот за масло за подмачкување, каде што се презема топлината како од 
компримираниот воздух така и од маслото за подмачкување, кое се користи за 
подмачкување и за ладење на компресорот. 

Бидејќи компресорските пакети – сетови вообичаено се затворени во контејнери 
(шкафови) и веќе вклучуваат изменувачи на топлина и вентилатори, единствените 
потребни системски модификации се додавањето дополнителен канал (цевковод) 
и уште еден вентилатор којшто ќе ги совлада отпорите во каналот и којшто ќе 
елиминира каков било повратен притисок кон вентилаторот за ладење на 
компресорот. Овие системи за рекуперација на топлината може да се 
контролираат со едноставен термостатски контролиран вентилациски отвор. Кога 
нема потреба од греење – како, на пример, во текот на летните месеци – топлиот 
воздух може да се спроведе надвор од зградата. Термостатски контролираниот 
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вентилациски отвор може да биде така контролиран за да обезбеди постојана 
температура за загреаниот простор.

Топлиот воздух може да се користи за греење простории, индустриско сушење, 
загревање на аспирираниот воздух кај горилници на нафта или за која било друга 
апликација која бара топол воздух. Како правило, за секои 100 cfm капацитет (при 
полно оптоварување), достапни се околу 50000 Btu/час количество енергија. 
Притоа, може да се добијат температури на воздухот од 30 до 40°F над 
температурата на влезниот воздух за ладење. Вообичаената ефикасност на 
рекуперацијата на топлина се движи во опсегот од 80-90%.

Потребно е да се внимава: ако воздухот за снабдување на компресорот не се 
доведува од надвор, а рекуперираната топлина се користи во рамките на некој 
друг простор, може да дојде до намалување на статичкиот притисок во 
компресорскиот сет, па тоа да придонесе кон намалување на ефикасноста на 
компресорот. Ако се користи надворешен воздух, може да биде потребно 
определено количество повратен воздух за да се избегне оштетување на 
компресорот со воздух којшто има температура под точката на мрзнење.

Загревање вода. Со примена на изменувач на топлина, исто така е можно да 
се зафати отпадната топлина од ладилниците за маслото за подмачкување кои се 
среќаваат во пакетите на клипните компресори или кај ротациските завојни 
компресори со водено ладење, и како таква, да се искористи за добивање топла 
вода. Во зависност од градбата, изменувачите на топлина може да се искористат 
за добивање вода која не може да се пие (сива) или вода за пиење. Кога топлата 
вода не е потребна, маслото за подмачкување се пренасочува кон стандардниот 
ладилник за масло. 

Топлата вода може да се користи во системи за централно греење или во 
котелски постројки, индустриски процеси за чистење, операции на нанесување 
оплата, кај топлински пумпи, за перење или за која било друга примена каде што е 
потребна топла вода. Изменувачите на топлина исто така нудат и можност за 
производство на топол воздух и топла вода, а притоа на операторот му нудат 
одреден дијапазон за менување на односот на топол воздух/топла вода.

Рекуперација на топлина кај компресори кои се ладат со вода 

Рекуперацијата на топлина за загревање простории не е толку вообичаена кога 
станува збор за искористување на отпадната топлина од компресорите со вода, 
бидејќи е потребен дополнителен степен за размена на топлината, а 
температурата на достапната топлина е пониска. Бидејќи многу компресори со 
ладење со вода се прилично големи, сепак, рекуперацијата на топлина за 
загревање на просторот може да биде атрактивна можност. Ефикасноста на 
рекуперација на топлината обично се движи во опсегот од 50-60%.
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Пресметка на заштедите на енергија 

Кога се пресметуваат заштедите на енергија и периодите на поврат на 
инвестициите во компонентите за рекуперација на топлина, важно е да се спореди 
рекуперацијата на топлина со постоечкиот извор на енергија којшто се применува 
за генерирање топлинска енергија, што може да биде некое евтино фосилно 
гориво, како што е природниот гас. Равенките во полето за текст подолу ги 
прикажуваат годишните заштеди на енергија и пари што можат да се добијат 
преку рекуперацијата на топлината која би се применила за греење на 
просториите, а која може да се добие од ротациски завоен компресор со воздушно 
ладење. Примените каде што ефикасноста на постојниот грејач е помала од 85% 
ќе резултираат со пропорционално повисоки заштеди.

Пресметка на заштедите на енергија

Заштеди на енергија (Btu/yr) = 0.08 x bhp на компресорот x 2,545 Btu/bph-часови х број на 
работни часови
Пример: компресор од 100 hp, којшто работи во 2 смени, 5 дена неделно. 
(0,80) х (100 bhp) х (2,545 Btu/bph-часови) х (4,160 бр.раб.часови во годината) = 846 976,000 
Btu на година. 
каде што 0.08 е процентот на топлина која може да се искористи како процент од вкупниот 
излез од единицата
2,545 е фактор на конверзија 

Парични заштеди ($/yr) = ((Заштеди на енергија во Btu/година)/( Btu/единица гориво) x 
($/единица гориво))/ефикасност на примарниот загревач
Пример: Отпадната топлина ќе се користи за замена на топлината која во моментот се 
добива од систем со присилно струење на воздух загреван од природен гас со ефикасност 
од 0,85%
Парични заштеди ($/yr) = ((846,976,000 Btu на година)/( 100,000Btu/therm) x (0.04$/ therm)) 
/ 0.85 = $3,956 / yr

* Трошоците од работата на дополнителниот вентилатор за покривање на отпорите во 
дополнителниот канал не се земени во пресметката.
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Додаток Ѕ
Неконтролирани истекувања во 

системите за компримиран воздух 

Системи за компримиран воздух: листа со факти #7

Неконтролираните истекувања може да претставуваат значителен извор на загуба 
на енергија во кој било индустриски систем за компримиран воздух, што во некои 
случаи троши и 20-30% од расположливата излезна енергија на компресорот. 
Една типична постројка која не била добро одржувана вообичаено е да има стапка 
на неконтролирани истекувања од 20% од вкупниот произведен капацитет на 
компримиран воздух. Од друга страна, проактивниот приод кон откривањето на 
неконтролираните истекувања и нивното отстранување може да ги намали овие 
истекувања на вредност од помалку од 10% од компресорскиот потис.   

Како надополнување на тоа што се извор на загуби од енергија, неконтролираните 
истекувања може да придонесат и кон други загуби во текот на работата. 
Неконтролираните истекувања предизвикуваат пад на притисокот во системот, 
што може да е причина за помалку ефикасна работа на пневматските алатки, а 
ова да придонесе кон негативно влијание на процесот на производство. 
Дополнително, преку присилувањето на опремата да работи повеќе од она што е 
проектирано, неконтролираните истекувања го скратуваат животниот век на 
речиси целата опрема во системот (вклучувајќи го и самиот компресорски сет). 
Зголеменото време на работа, исто така, може да придонесе кон дополнителна 
потреба од одржување, како и зголемување на периодите на непланирани застои. 
Најпосле, неконтролираните истекувања може да доведат и до додавање 
непотребен компресорски капацитет.  

И додека неконтролираните истекувања може да произлезат во кој било дел од 
системот, највообичаените проблематични места се:  

 Спојниците, цревата, цевките и фитинзите;
 Регулаторите на притисок;
 Отворените одвојувачи на кондензат и вентилите за затворање, и 
 Споевите на цевките, приклучоците и навојните заптивки.
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Трошоци од неконтролираните истекувања

Определување на количеството на неконтролираните истекувања 

За компресори кои применуваат контрола од типот старт/стоп, постои едноставен 
начин за определување на количеството неконтролирани истекувања во системот. 
Овој метод подразбира стартување на компресорот кога нема никаква 
потрошувачка на компримиран воздух во системот (т.е. кога сите крајни корисници 
на целата пневматска опрема се исклучени). Се вршат неколку мерења за да се 
определи средното време потребно за оптоварување и растоварување на 
компресорот. Компресорот ќе се оптовари и растовари поради постоењето на 
неконтролираните истекувања, кои, пак, ќе бидат причина компресорот 
континуирано да се вклчува и исклучува, поради падот на притисокот предизвикан 
од воздухот што неконтролирано истекува од отворите. Вкупните неконтролирани 
истекувања (во процент) може да се пресметаат на следниов начин:  

Неконтролирани истекувања (%) = [(T x 100)/(T+t)]   

Каде 
што: 

T = време кога компресорот е под оптоварување (on-load time) (минути) 
t = време кога компресорот не е под оптоварување (off-load time) (минути)

Неконтролираното истекување се искажува како процент од загуба на капацитетот 
на компресорот. Во еден добро одржуван систем, процентот на загуби поради 
неконтролирано истекување треба да биде помал од 10%. Кај лошо одржуваните 
системи, процентот на загубите може да достигне и до 20-30% од воздушниот 
капацитет и моќноста. Во системите со друг вид стратегии на контрола, 
неконтролираните истекувања може да се определат ако по резервоарот, во 
насока на струењето, постои мерач за притисокот. Овој метод бара проценка на 
вкупниот волумен на системот, вклучувајќи ги тука и сите секундарни резервоари 
на воздух кои се наоѓаат долж струењето, разгранувањата и цевководите (V, 
искажан во кубни стапки – фити). Системот се стартува и се доведува до 
нормален работен притисок (P1). Тогаш е потребно да се извршат мерења на 
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времето (T) што е потребно притисокот во системот да падне на понискиот 
притисок (P2), којшто би требало да се земе да биде половина од работниот 
притисок.  

Во ваков случај, неконтролираните истекувања може да се пресметаат на 
следниот начин: 

Неконтролирани истекувања (cfm потисен воздух ) = 
(V x (P1-P2)/T x 14.7) x 1.25
Каде што: V е во кубни фити (стапки) 
P1 и P2 се изразени во psig 
T е во минути

Множителот (факторот) 1.25 служи за корекција на притисокот при којшто се 
случуваат неконтролираните истекувања кон нормалниот системски притисок, со 
што се зема предвид намалувањето на количеството на неконтролирани 
истекувања со опаѓањето на системскиот притисок. И повторно, неконтролираните 
истекувања кои надминуваат 10% се индикација дека состојбата на системот има 
потенцијал да биде подобрена. Ваквите тестирања се препорачува да се 
спроведуваат на секои три месеци (квартално), како дел од програмата за 
вообичаена проверка, откривање и отстранување на неконтролираните 
истекувања. 

Откривање (детекција) на неконтролирани истекувања 

Бидејќи речиси е невозможно да се забележат неконтролираните истекувања на 
воздухот, мора да се користат други методи за нивно лоцирање. Најдобар начин 
за откривање на неконтролираните истекувања е со примена на ултразвучен 
акустичен детектор, којшто може да препознае високо фреквентни шиштечки 
звуци со кои неконтролираните истекувања се секогаш придружени. Овие 
преносни уреди се состојат од насочувачки микрофон, засилувачи и аудиофилтри, 
и обично располагаат или со визуелни индикатори, или со слушалки за откривање 
на неконтролираните истекувања. Поедноставен метод е со четка да се нанесе 
сапун растворен во вода на сомнителните места. Иако е веродостоен, овој метод 
може да одземе многу време.

Како да се коригираат неконтролираните истекувања

Неконтролираните истекувања најчесто се јавуваат кај приклучоците и врските. 
Прекинувањето на неконтролираните истекувања може да биде едноставно, како 
што е затегнувањето на некоја конекција или, пак, толку сложено како што е 
замената на дефектна опрема, како на пример: приклучоци, фитинзи, делови од 
цевки, црева, споеви, одводи и вентили за одведување на кондензат и сл. Во 
многу случаи, неконтролираните истекувања се предизвикани од лошо или 
неправилно применети навојни заптивки. Затоа, се препорачува избор на 
висококвалитетни фитинзи, приклучоци, црева, цевки и правилна инсталација со 
соодветна навојна заптивка.
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Опремата која не е во функција може да биде дополнителен извор на 
неконтролирани истекувања. Опремата која не е веќе во функција треба да се 
изолира со помош на инсталирање вентил во дистрибутивната мрежа.

Друг начин за намалување на неконтролираните истекувања е да се намали 
притисокот на воздухот при којшто тој се побарува во системот. Колку е помала 
диференцијалната разлика на притисокот кај некој процеп или кај 
неконтролираното истекување, толку е помала брзината на протекувањето, и на 
тој начин, намалениот системски притисок ќе резултира во намалени стапки на 
неконтролирано истекување. Стабилизирањето на притисокот во гранките на 
системот на најнискиот можен практичен опсег ќе доведе до минимизирање на 
стапката на неконтролираното истекување од системот. За повеќе информации 
околу намалувањето на притисокот во системот, консултирајте ја листата со 
факти со наслов Пад на притисокот и контрола на притисокот во системот.

Откако ќе се спроведе постапка на поправка на неконтролираните истекувања, 
потребно е да се преиспита системот за контрола на компресорот, за целосно да 
се реализира вкупниот потенцијал за заштеда.

Програма за превенција на неконтролираните истекувања 

Добро обмислената програма за превенција на неконтролираните истекувања 
треба да ги содржи следните компоненти: идентификација (вклучувајќи и 
означување), следење, поправка, верификација и вклучување на вработените. Во 
сите објекти каде што има системи за компримиран воздух треба да има 
воспоставено агресивна програма за превенција на неконтролираните 
истекувања. Потребно е да се формира тим составен од одговорни лица од 
производството кои се експерти од повеќе различни области.

Програмата за превенција на неконтролираните истекувања треба да биде дел од 
целокупната програма насочена кон подобрување на перформансите на 
системите со компримиран воздух. Откако ќе се пронајдат и ќе се поправат 
неконтролираните истекувања, потребно е одново да се спроведе испитување на 
системот.
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Додаток И 
Пад на притисокот кај 

компримираниот воздух

Системи за компримиран воздух: лист со факти #4

Падот на притисокот е термин што се користи за карактеризирање на 
намалувањето на притисокот на воздухот од точката на потис на компресорот до 
реалната точка на крајна употреба. Пад на притисокот се случува кога 
компримираниот воздух се движи низ системот за третман и дистрибуција. 
Правилно проектираниот систем треба да има пад на притисокот многу помал од 
10% од притисокот на потис на компресорот, мерено од излезот на резервоарот 
до точката (местото) на крајна употреба.

Прекумерниот пад на притисокот во системот ќе резултира тој да работи со лоши 
перформанси и да има прекумерна потрошувачка на енергија. Ограничувањата на 
протокот од каков било вид во системот бараат повисоки работни притисоци 
отколку што се тие навистина потребни, што понатаму ќе резултира со повисока 
потрошувачка на енергија. Минимизирање на разликите на притисокот во сите 
делови од системот е важен дел од ефикасното работење. Падот на притисокот 
пред точката каде што се мери сигналот од компресорот бара повисоки притисоци 
на компресија за да се постигнат нагодувањата за контрола на компресорот. 
Најтипичните проблематични области ги вклучуваат постладилникот, 
сепараторите за масло и неповратните вентили. Овој посебен пораст на 
притисокот што е резултат на отпорот на протекување низ проблематичните 
делови, за секои 2 psi разлика во притисокот, може да резултира со зголемување 
на погонската енергија на компресорот за 1% од моќноста преземена од мрежата.

Контролниот притисен сигнал за контрола на капацитетот на воздушниот 
компресор обично се наоѓа на излезот од компресорскиот сет. Кога локацијата на 
сигналот ќе се помести низводно по сушачите и филтрите за компримиран воздух, 
со цел да се добие заеднички сигнал за сите компресори, мора да се внимава на 
некои опасности и соодветно на тоа, да се преземат мерки на претпазливост. 
Нагодувањето на контролниот опсег на притисокот мора да се намали земајќи го 
предвид актуелниот и потенцијално зголемениот пад на притисокот низ сушачите 
и филтрите. Исто така, мора да се обезбеди протокол за избегнување на 
надминувањето на максималниот дозволен притисок на потис од компресорот и 
надминување на јачината на струјата во погонските мотори за секој компресор во 
системот.
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Падот на притисокот во дистрибутивниот систем, во цревата и во флексибилните 
врски на местата на крајна употреба резултира со понизок работен притисок кај 
крајните корисници. Ако работниот притисок на местата на крајна употреба треба 
да се зголеми, пред да пристапите кон додавање дополнителен капацитет или 
пред да го зголемите притисокот во системот, обидете се да го намалите вкупниот 
пад на притисокот во системот. Зголемувањето на излезниот притисокот на 
компресорот или додавањето дополнителен компресорски капацитет резултира со 
значително зголемување на потрошувачката на енергија.

Зголемувањето на притисокот во системот ги зголемува нерегулираните употреби, 
како што се неконтролираните истекувања, отвореното дување и примени на 
компримиран воздух во производството каде што не постојат регулатори или каде 
што регулаторите се целосно отворени. Дополнителната побарувачка при вака 
покачениот притисок се нарекува „вештачка побарувачка“ и значително ја 
зголемува потрошувачката на енергија. Наместо да се зголеми притисокот на 
потис на компресорот или да се додаде дополнителен компресорски капацитет, 
потребно да се изнаоѓаат алтернативни решенија, како што се намалувањето на 
падовите на притисокот, стратешкото планирање на резервоарите за 
компримиран воздух и контрола на потрошувачката/повремена потрошувачка. 
Опремата треба да се специфицира и да работи при најнизок работен притисок со 
најголема ефикасност.

Кои се причините за падот на притисокот?

Каков било вид опструкција, рестрикција или рапавост во системот ќе предизвика 
отпор на протокот на воздух, што, пак, ќе предизвика пад на притисокот. Во 
дистрибутивниот систем, највисоките падови на притисокот најчесто се случуваат 
на местата на крајна употреба, вклучувајќи ги тука цревата со дијаметар помал од 
потребниот или цревата од кои има неконтролирано истекување, цевките, местата 
на дисконекција, филтрите, регулаторите и подмачкувачите (FRL). На страната на 
снабдувањето на системот, главните елементи што предизвикуваат значителни 
падови на притисокот се сепараторите за воздух/масло, постладилниците, 
сепараторите на влага, сушачите и филтрите.

Максималниот пад на притисокот од снабдувањето до точките на крајна употреба 
ќе се појави тогаш кога протокот и температурата на компримираниот воздух се 
највисоки. Компонентите на системот треба да се изберат врз основа на овие 
услови, а од производителот на секоја компонента треба да се бара да обезбеди 
информации за падот на притисокот под овие услови. При изборот на филтри, 
запомнете дека со време тие ќе се наполнат со нечистотии. Карактеристиките за 
оптоварување поради нечистотија, исто така, се важен критериум за избор. 
Големите крајни корисници кои набавуваат значителни количини компоненти 
треба да соработуваат со своите добавувачи, со цел да се осигурат дека 
производите ги задоволуваат посакуваните спецификации за падот на притисокот 
и другите карактеристики.
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Често се дијагностицира дека дистрибутивниот цевен систем има висок пад на 
притисокот, бидејќи регулаторот на притисок не може да го одржи потребниот 
притисок долж струењето. Ако еден таков регулатор е нагоден на 85 psig, а 
регулаторот и/или филтерот во спротивната насока од струењето имаат пад на 
притисокот од 20 psi, системот пред филтерот и регулаторот ќе треба да одржува 
притисок од најмалку 105 psig. За падот на притисокот од 20 psi, причината попрво 
треба да се бара во цевководниот систем, а не во компонентите каде што се 
јавува недостатокот од притисок. Сепак, за точна дијагноза се потребни мерења 
на притисокот во различни точки во системот, со цел да се идентифицираат 
компонентите кои го предизвикуваат високиот пад на притисок. Во ваков случај, 
потребно е да се зголеми димензијата  на филтерот/регулаторот, а не на 
цевководниот систем.

Минимизирање на падот на притисокот

Минимизирањето на падот на притисокот бара системски пристап при 
проектирањето и одржувањето на системот. Компонентите за третман на воздух, 
како што се постладилниците, сепараторите за влага, сушачите и филтрите, треба 
да се изберат така што ќе предизвикуваат најнизок можен пад на притисокот при 
определените максимални работни услови. Кога компонентите се инсталирани, 
треба да се следат и да се документираат препорачаните процедури за 
одржување. Подолу следат дополнителни начини за намалување на падот на 
притисокот:

 Правилно проектирање на дистрибутивниот систем.
 Потребно е опремата за филтрирање и сушење на воздухот да работи и 

да се одржува, со цел да се намалат ефектите на влагата, како што е 
корозијата на цевките.

 Потребно е правилно селектирање на постладилниците, сепараторите, 
сушачите и филтрите така што ќе имаат најмал можен пад на притисокот 
при номиналните услови.

 Потребно е да се намали растојанието кое воздухот го поминува низ 
дистрибутивниот систем.

 Потребно е да се специфицираат регулаторите за притисок, уредите за 
подмачкување, цревата и приклучоците така што ќе имаат најдобри 
перформанси при најнизок пад на притисок.

Контрола на притисокот во системот 

Многу компресори за воздух во постројките/фабриките работат при притисок на 
потис од компресорот при полно оптоварување од 100 psig и притисок на потис од 
компресорот при растоварување од 110 psig или повисок. Многу видови на 
машинска опрема и алати можат да работат ефикасно при снабдување со воздух 
на местото на крајна употреба од 80 psig или понизок. Ако притисокот за излез од 
компресорот за воздух е намален, може да бидат постигнати значителни заштеди. 
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Проверете кај производителот на компресорот околу спецификациите за 
перформансите при различни притисоци на излез од компресорот.

Контролите на потрошувачката на воздух бараат значителен диференцијал на 
притисокот во примарниот резервоар за воздух во којшто компресорот го 
доведува компримираниот воздух, но од друга страна, притисокот на 
магистралниот цевковод во постројката може да се контролира во многу потесен 
опсег на притисок, со што се заштитува компресорот од значителни варијации во 
оптоварувањето. Намалувањето и контролирањето на притисокот на системот 
низводно од примарниот резервоар на воздух може да резултира со намалување 
на потрошувачката на енергија до 10% или повеќе, иако притисокот за излез од 
компресорите не е променет.

Намалување на притисокот на системот, исто така, може да има скалест ефект во 
подобрувањето на севкупните перформанси на системот, намалување на 
количините на неконтролирано истекување, да помогне при недостаток на 
капацитет и други проблеми. Намалениот притисок, исто така, го намалува 
напрегањето поради оптоварување на компонентите и на целокупната опрема која 
е во погон. Сепак, намалениот работен притисок на системот може да бара 
модификации на некои други компоненти, вклучувајќи ги тука регулаторите на 
притисок, филтрите и големината и локацијата на резервоарот за компримиран 
воздух.

Намалувањето на просечниот притисок на системот бара претпазливост, бидејќи 
големите промени во потрошувачката може да предизвикаат притисокот во некои 
точки на крајна употреба да падне под минималните пропишани барања. Ова 
може да предизвика неправилно функционирање на опремата. Овие проблеми 
може да се избегнат со внимателно усогласување на компонентите во системот, 
уредите и стратегијата за контрола и на капацитетот и локацијата на резервоарот 
за компримиран воздух во системот (види листа со факти со наслов Контрола на 
системите со компримиран воздух).

За апликации кои користат значителни количини на компримиран воздух, се 
препорачува опремата да е со спецификација за работа при пониски нивоа на 
притисок. Дополнителните трошоци за компонентите, како што се поголемите 
пневматски цилиндри, најчесто имаат брзо време на поврат поради генерираните 
енергетски заштеди. Инженерите за производство често ја специфицираат 
опремата за крајна употреба да може да работи при некој просечен системски 
притисок. Ова резултира со повисоки оперативни трошоци на системот. 

Прво, компонентите на местото на крајна примена што се инкорпорирани во 
инсталацијата, како што се цревата, регулаторите на притисок и филтрите, се 
инсталираат на место помеѓу системскиот притисок и притисокот кај опремата за 
крајната употреба. Второ, во текот на работата, филтрите и онака ќе се полнат со 
нечистотии, а ќе се појават и неконтролирани протекувања. Овие две појави ќе 
резултираат со помал притисок во точките на крајна употреба. Сето ова треба да 
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се предвиди при одредување на притисокот што треба да е достапен на местото 
на крајна употреба.

Ако некоја поединечна апликација бара поголем притисок, наместо да се пристапи 
кон зголемување на работниот притисок во целиот систем, можеби е најдобро да 
се направи замена или измена на параметрите на оваа апликација. Може да 
постои можност да се зголеми напречниот пресек на цилиндарот, да се сменат 
соодносите на запчестиот пренос, да се подобри механичкиот пренос или да се 
примени поголем пневматски мотор. Трошоците за имплементација на 
подобрувањата веројатно ќе бидат незначителни во споредба со намалувањето 
на потрошувачката на енергијата што ќе се постигне од работењето на системот 
при помал притисок.

Исто така, важно е да се провери дали во своите барања за притисок на опремата 
во точките на крајна употреба, производителите ги вклучуваат падовите на 
притисокот во филтрите, регулаторите на притисокот и цревата, или наведените 
барања за притисок се однесуваат на локации по овие компоненти. Типична 
разлика на притисокот за филтер, регулатор на притисокот и црево е 7 psig, но таа 
може да биде многу повисока во лошо проектирани и лошо одржувани системи.

Кога притисокот на воздухот на страната на потрошувачката успешно е намален и 
успешно се контролира, вниманието потоа треба да се сврти кон зададените точки 
за контрола на компресорот за да се добие поефикасно работење, а исто така да 
се овозможи растоварување или исклучување на компресорот за понатамошно 
намалување на потрошувачката на енергија. 


