
 

  

Општиот систем за компримиран воздух 

се состои од три главни делови – 

компоненти за доток, компоненти на 

побарувачката и систем за пренос. 

Делот за доток вообичаено се состои од 

опрема за производство и третирање на 

компримиран воздух, како компресори, 

складишта, сушачи, филтри, итн. 

Делот за побарувачка се состои од 

потрошувачите на компримиран воздух. 

Системот за пренос ги вклучува цевките 

и сите дополнителни компоненти кои ги 

поврзуваат деловите за доток и 

побарувачка, како што се сушачите, 

филтрите, резервоарите, контролните 

вентили, итн. 

Information Technology Solutions 

Слично на програмата за оптимизација на парните системи, 

еден од клучните делови за постигнување на резултати 

преку оптимизација на систем за компримиран воздух, е 

употребата на системски пристап во проценката и 

разбирањето на состојбата на системот. Овој пристап се 

фокусира на целосната изведба на системот повеќе отколку 

само на ефикасноста на поединечните компоненти.  

Компримираниот воздух е дефиниран како атмосферски 

воздух под притисок со молекули во постојано движење, 

измерено во kPa, bar или psi. Вообичаен метод е на 

пренесување на енергијата кон пневматски алатки и уреди. 

Компримираниот воздух исто така зависи од притисокот, 

температурата и релативната влажност. Клучна придобивка 

е дека енергијата од компримираниот воздух може да се 

складира, сепак, употребливата зачувана количина многу 

зависи од волуменот на резервоарот и диференцијалот на 

притисокот помеѓу притисокот на складирање и 

минималното побарување за притисок во системот. Уште 

една клучна ставка: како што се пренесува од една локација 

кон друга, загубата на притисокот е неповратна загуба на 

енергија. 

   

Оптимизацијата на системите за компримиран воздух 

вообичаено е заснована на следните цели и мерки: 

економично намалување на употребата на енергијата, 

подобрување на сигурноста на системот, постојан 

притисок како поддршка на производството и 

отстранување на дефектите предизвикани заради 

компримираниот воздух. 

Трите основни начини за оптимизација на 

потрошувачката на компримиран воздух се: поефикасно 

да се произведува компримиран воздух, да се троши 

помалку и да се употребува топлината на компресијата.   

Компресорите за воздух често не работат со целосна 

ефикасност заради малата контрола и недостиг на 

капацитет на прием во складот, затоа за оптимизацијата 

е потребна соодветно спроведена стратегија за 

контрола. Исто така е потребно да се намали 

неповратната загуба на притисок, како и да се намали 

загубата при протекување во системот или отстрани 

несоодветната употреба на компримиран воздух, со цел 

да се постигне ефикасност на системот. 

Т Р И  Г Л А В Н И  У П О Т Р Е Б И  Н А  

К О М П Р И М И Р А Н  В О З Д У Х  

 Извор на струја;  

 Дел од процес; 

 За контрола; 

Не е ефикасен извор на енергија, 

бидејќи е бесплатен, иако сега доста 

придонесува кон цената на чинење по 

уред кај производите на фабриката и 

треба паметно да се употребува. 

Т р а д и ц и о н а л н о  у п р а в у в а њ е  

с о  с и с т е м и т е  з а  

к о м п р и м и р а н  в о з д у х  

Општото мислење е дека 

традиционалното управување треба да 

се преиспита и провери кога зборуваме 

за системи за компримиран воздух. 

Овој вид на управуавње вообичаено 

вклучува предност за производството 

на фабриката, одржување на дотокот 

на компримиран воздух, преголем 

доток се прифаќа, премал доток не се 

прифаќа, а притисокот треба да остане 

помеѓу одреденото минимално и 

максимално ниво. 

У п р а в у в а њ е  с о  с и с т е м о т  в р з  

о с н о в а  н а  н о в и т е  в и д у в а њ а  

Понови видувања посочуваат дека 

продуктивноста на фабриката (а не 

производството) треба да биде висок 

приоритет, побарувачката на воздух 

мора секогаш да биде обезбедена, 

дотокот на компримиран воздух треба 

да биде урамнотежен со 

побарувачката, и притисокот на 

компримираниот воздух мора да биде 

стабилен и во рамки на претходно 

определените граници.  

 

 

Можности за оптимизација на системите 
за компримиран воздух  

Повеќе за системите за 
компримиран воздух  



 

Постојат две главни категории на компресори, на позитивно истиснување и 

динамични. Центрифугалните (динамични) се најчести и побаруваат највеќе 

во смисла на редовно одржување. Кога системот ги употребува и двете 

категории, потребно е посебно внимание на контролната стратегија, инаку 

лошата рутина на одржување води кон скапи дефекти на главните 

компоненти.   

Кога станува збор за компонентите, постојат неколку познати мерки за 

оптимизација како што се употребата на конвертори за притисок и земање 

примероци при големи брзини за да се запази динамиката на притисокот 

бидејќи мерните инструменти за притисок поспоро одговараат на промените 

во притисок и намалување на употребата на црева за поврзување каде е 

можно или избор на нивната големина врз основа на внатрешниот дијаметар 

и врвот на стапката на проток на воздух. Закачување на цревата и клешти за 

цевките треба да се избегнуваат бидејќи се опасни, ограничуваат и често 

прават протекувања. Подобро е опремата да се направи во големина врз 

основа на врвот на стапката за проток на воздух, а не врз основа на 

просечната. 

П ри би р ањ е на  под ат оц и  и  

ни в на  ан ал и за :  

Точноста на системот за мерење 

зависи од човечки фактори, 

поврзувања, опрема како жици, кабли, 

хардвер и софтвер за прибирање на 

податоци, како и техники за мерење. 

Заг уби  

Некои од најзначајните извори на 

загуба на енергија во систем за 

компримиран воздух се протекувањата, 

кои некогаш претставуваат дури 25%-

30% или веќе 50% од произведениот 

компримиран воздух. Вештачката 

побарувачка, која највеќе се појавува 

заради повисок оперативен притисок, 

нерегулирана употреба на 

климатизери, протекувања, мотори итн. 

е исто така извор на загуба на енергија, 

која може да изнесува и до 15%, додека 

несоодветната употреба и до 10% од 

вкупните загуби. Само 50% му 

припаѓаат на производството. 

ПРИЗНАНИЈА  

Информациите за системите за 

компримиран возух се презентирани 

овде благодарение на проектот на 

GEF-UNIDO, спроведуван во 

Република Северна Македонија, од 

2015 год. до 2019 год. Најдобрите 

практики и можности се добиени врз 

основа на знаењето и експертизата 

на Aimee McKane, Wayne Perry, Tom 

Taranto, како и на уште неколку лица, 

индустриски фабрики, владини 

агенции и програми. Повеќе 

информации можете да најдете во 

Прирачникот за обука на експерти 

за оптимизација на системи за 

компримиран воздух (CASO). 

Проценка на системите за компримиран воздух беше извршена во рамки на проектот 

на GEF-UNIDO во Северна Македонија, во неколку компании, помеѓу кои и ТИТАН 

Цементарница УСЈЕ АД. 

Со помош од меѓународните експерти за CASO и инженери од фабриката, неколку 

потенцијални можности за намалувањето на потрошувачката на енергија беа 

определени, како што се: 

Подобрување на цевките, замена на контролерите, регулација на притисокот и 

контрола на надополнувањето, како и проценка на побарувањата за влажност по 

спроведувањето на споменатите мерки кај станицата за доток; проценка на 

изведбата на посебните колектори за прашина кај сите колектори за прашина; 

проценка на неоптоварена струја, проверка на факторот за струја и проценка на 

дотокот на електрична енергија како и проценување на квалитетот на струја на 

одредени компресори, доколку е потребно; лоцирање на ограничувањата кај цевки 

кои предизвикуваат зголемена загуба на притисок, намалување на притисок при 

излез, истражување на големината на молекулите на прашина од цемент кои 

потенцијално можат да влезат во влезот на компресорот за воздух, поправка на 

протекувањата итн. 

Дополнителни потенцијални можности за заштеда на енергија кои беа определени 

вклучуваат проценка на реалната изведба и влијание на работата во зимска сезона 

за да се определи дали помалата влажност е навистина потребна, надградба при 

влез во филтерот за воздух итн. 

Наодите за Усје покажаа дека моменталната стратегија за контрола и одржување 

обезбедува добра ефикасност на системот, и секоја промена би била долгорочна 

цел.  

Процената на системите во останатите компании е сѐ уште во тек. 

CASO во Северна Македонија 

Важно е да се одржува оперативниот притисок на системот, инаку, побарувачката за компримиран воздух при 

протекување и нерегулираната побарувачка за воздух се зголемуваат. Протекувањето може да се намали преку 

намалување на системскиот притисок, целта е најнискиот оптимален притисок за доток кон производната побарувачка на 

воздух. Ограничувањата на притисокот ја формираат оперативната рамка на профилот на  притисокот. Бидејќи горната 

граница не треба да биде надмината во делот на побарувачката, употребата на точки кои побаруваат висок притисок во 

системот треба да се процени, точки на употреба на цевки кои предизвикуваат голема загуба на притисок треба да се 

отстранат, редовно треба да се проверува динамичниот доток на притисок кон пневматските уреди кои се крајни 

корисници. Ограничувањата како возудшни сушачи и филтри може дополнително да влијаат на контрола на 

компресорите.  

В А Ж Н О  
 

Законот за мешање на гасовите: 

кој е комбинација од законот на  

Бојл, законот на Чарлс 

и законот на Амонтон, како и 

принципите за апсолутен 

притисок, атмосферски 

притисок, притисок кај мерни 

инструменти, функционална 

анализа и дизајн (FAD) или 

метричка стапка на волумен на 

проток, се основите врз кои се 

градат можностите за 

оптимизација на системите за 

компримиран воздух.  

Системите за компримиран 

воздух се динамични, 

интерактивни системи, и таа 

интеракција вообичаено влијае 

на целокупната ефикасност на 

системот. Потребно е да се земе 

во предвид комбинираниот 

ефект на подобрувањата во 

делот на побарувачката и 

промените во стратегијата за 

контрола за да се постигнат 

заштеди во енергија. 

Можности за оптимизација на системите 
за компримиран воздух  
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