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Serdecznie witamy!

Jeżeli czytają Państwo ten przewodnik, to bardzo się cieszymy! Z pewnością mają Państwo doskonałe 
przygotowanie zawodowe. Niezależnie od tego, czym się Państwo zajmują: czy mają Państwo własne 
firmy, czy są Państwo doświadczonymi inżynierami produkcji, naukowcami, studentami lub po prostu 
chcą Państwo poszerzyć swoją wiedzę na temat techniki sprężonego powietrza, to dla nas zaszczyt, że 
możemy podzielić się z Państwem naszym doświadczeniem.

Poprzednia, szósta edycja tego przewodnika ukazała się w 1998 roku. Piąta edycja – w roku 1976. Jak 
Państwo widzą wydajemy nasze przewodniki już od kilkudziesięciu lat i mamy zamiar nadal to robić. 
Na obecne, siódme wydanie Przewodnika Techniki Sprężonego Powietrza Atlas Copco wiele osób czeka 
już z niecierpliwością.

Przewodnik został przygotowany przez zespół inżynierów – najwybitniejszych światowych specjalistów 
w zakresie techniki sprężonego powietrza. To właśnie dzięki ich pasji i zaangażowaniu Atlas Copco 
od wielu już lat opracowuje i wprowadza na rynek innowacyjne technologie wytwarzania sprężonego 
powietrza. Nasi inżynierowie intensywnie pracują nad rozwiązaniami, które pozwalają dzielić się ich 
ogromną wiedzą z innymi – wierzymy, że właśnie w ten sposób można realizować ideę stałego podno-
szenia poziomu techniki sprężonego powietrza na całym świecie.

Nowoczesne technologie wytwarzania sprężonego powietrza pozwalają na wprowadzanie coraz doskonal-
szych rozwiązań we wszystkich gałęziach przemysłu, w których to powietrze jest wykorzystywane. Naszą 
misją jest dostarczanie rozwiązań pozwalających na podniesienie poziomu produktywności dzięki bezpiecz-
niejszej, czystszej, bardziej energooszczędnej i tańszej technologii wytwarzania sprężonego powietrza. 

Dlatego też z radością przyjmujemy wszelkie sugestie, pytania i odpowiedzi naszych Czytelników, któ-
re pomogą nam zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. Wszystkim tym, którzy od niedawna mają do 
czynienia z zagadnieniami techniki sprężonego powietrza życzymy przyjemnego korzystania z naszego 
podręcznika. Tych, którzy mają więcej doświadczenia prosimy o porównanie swojej wiedzy z informa-
cjami zawartymi w przewodniku. Mamy nadzieję, że nasz podręcznik zaciekawi i zainspiruje Państwa i 
pozwoli na kontynuację naszej wspólnej pracy nad stałym udoskonalaniem świata sprężonego powietrza.

Atlas Copco Airpower NV
Compressor Technique
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1.1 Fizyka. Wiadomości 
ogólne

1.1.1 Struktura materii
Cała materia w formie gazowej, płynnej lub stałej 
złożona jest z atomów. Tak więc atomy są podstawo-
wymi elementami budowy materii chociaż niemal 
zawsze występują jako części molekuł. Molekuła to 
pewna ilość atomów zgrupowana razem z innymi 
atomami tego samego lub innego rodzaju. Atomy zbu-
dowane są ze zwartego jądra, które składa się z pro-
tonów i neutronów, otoczonego pewną liczbą małych, 
lekkich, wirujących elektronów. Istnieją również inne 
elementy budowy materii, ale nie są one stabilne.
Wszystkie te cząstki scharakteryzowane są przez 
cztery parametry: ładunek elektryczny, masę spo-
czynkową, moment mechaniczny i moment magne-
tyczny. Liczba protonów w jądrze jest równa liczbie 
atomowej atomu.

Całkowita liczba protonów i liczba neutronów jest 
w przybliżeniu równa całkowitej masie atomu.
Te informacje to część danych, które można odczytać 
z układu okresowego. Powłoka elektronowa zawiera 
taką samą ilość elektronów jak ilość protonów w ją-
drze. Oznacza to, że atom jest elektrycznie obojętny.

Duński fizyk Niels Bohr już w 1913 roku stworzył 
odpowiadającą rzeczywistości teorię, w której wyka-
zuje, że atomy mogą występować tylko w tak zwa-
nym stanie ustalonym (określony stan energetyczny). 
Jeżeli atom przechodzi z jednego stanu energetyczne-
go do innego to emitowane jest przy tym promienio-
wanie, foton.
Są to takie przemiany, które ujawniają się w formie 
światła o różnej długości fali. W spektrografie poja-
wiają się one jako linie w liniowym widmie atomu.

1.1.2 Molekuła i różne stany materii
Atomy połączone ze sobą poprzez wiązania che-
miczne nazywane są molekułami. Są tak małe, że 
np. 1 mm3 powietrza przy ciśnieniu atmosferycznym 
zawiera ok. 2.55 x 1016 molekuł.
Materia może zasadniczo znajdować się w czterech 
różnych stanach: stanie stałym, stanie płynnym, sta-
nie gazowym i stanie plazmy. W stanie stałym ciasno 
upakowane w sieci molekuły połączone są silnymi 
wiązaniami. W każdej temperaturze powyżej zera 
absolutnego dochodzi do pewnego ruchu molekuł, 
w stanie stałym w formie drgań wokół położenia 
równowagi tym szybszych im wyższa jest tempera-
tura. Jeżeli substancja w stanie stałym zostanie pod-
grzana tak, że stała, sztywna struktura sieciowa nie 

1:1

Powłoka elektronowa decyduje o właściwościach che-
micznych. Powyżej pokazano kilka przykładów. Wodór 
(u góry) ma na powłoce elektronowej jeden elektron. Hel 
(w środku) ma dwa elektrony na powłoce elektronowej. Lit 
(na dole) ma trzeci elektron na drugiej powłoce.

Kryształ soli ma strukturę sześcienną. Typowym przykła-
dem jest tu zwykła sól kamienna (NaCl). Linie pokazują 
wiązania między atomami sodu (kolor czerwony) i chloru 
(kolor biały).

+
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może powstrzymać ruchu molekuł to molekuły stają 
się swobodne, substancja topnieje i przechodzi w stan 
płynny. Jeżeli substancja jest w dalszym ciągu pod-
grzewana to wiązania molekularne zostają zerwane 
i substancja przechodzi w stan gazowy, molekuły 
poruszają się w różnych kierunkach mieszając się 
z innymi gazami obecnymi w danym pomieszczeniu. 
Jeżeli molekuły gazu zostają schłodzone, tracą swoją 
szybkość i powtórnie wiążą się ze sobą. Rozpoczy-
na się proces kondensacji. Jednakże, jeżeli molekuły 
gazu są dalej podgrzewane to rozpadają się one na 
pojedyncze cząstki i tworzą plazmę elektronów i ją-
der atomowych. 

1.2 Jednostki fizyczne

1.2.1 Ciśnienie
Parcie słupa powietrza sięgającego od poziomu morza 
do atmosfery na jeden centymetr kwadratowy wynosi 
ok. 10.13 N. Dlatego bezwzględne ciśnienie atmosfe-
ryczne na poziomie morza wynosi ok. 10.13 x 104 N 
na metr kwadratowy. Wg jednostek układu SI jest to 
1 Pa (Pascal). Proste działania rachunkowe pokazują, 
że 1 bar = 1 x 105 Pa. Im większa jest wysokość ponad 
poziomem morza tym niższe jest ciśnienie atmosfe-
ryczne i odwrotnie

1.2.2 Temperatura
Temperatura gazu jest trudniejsza do jasnego zdefi-
niowania niż jego ciśnienie. Temperatura jest wskaź-
nikiem energii kinetycznej molekuł. Poruszają się one 
szybciej w wyższej temperaturze a ich ruch zamiera 
w temperaturze zera bezwzględnego. Na tym zjawi-
sku opiera się skala Kelvina. Z drugiej strony stopnio-
wanie jest takie samo jak w skali Celsjusza, a relacja 
między tymi skalami jest następująca:

T  = t + 273.2
T  = temperatura bezwzględna (K)
 t = temperatura (°C)

1.2.3 Pojemność cieplna
Ciepło jest formą energii reprezentowaną przez 
energię kinetyczną nieuporządkowanych molekuł 
w substancji. Pojęcie pojemności cieplnej (zwa-
nej również entropią) odnosi się do ilości ciepła 
wymaganej do wytworzenia jednostkowej zmiany 
temperatury (1 K) i jest wyrażana w J/K. Bardziej 
powszechnie stosowane jest pojęcie ciepła właś-
ciwego lub entropii właściwej, które odnosi się do 
ilości ciepła potrzebnej do podniesienia tempera-
tury 1 kg danej substancji o 1 K. Ciepło właściwe 
wyrażane jest w J/kg x K. Podobnie molowa pojem-
ność cieplna wyrażana jest w J/mol x K. Poniżej 
przedstawiono powszechnie używane oznaczenia: 

Dodawanie lub odprowadzanie energii cieplnej wpływa na zmianę stanu substancji. Powyżej pokazano tę zależność na przy-
kładzie wody.

1:3

Przegrzewanie 

Parowanie przy ciśnieniu atmosferycznym
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cp = ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu
cV = ciepło właściwe przy stałej objętości
Cp = molowe ciepło właściwe przy stałym
  ciśnieniu
CV = molowe ciepło właściwe przy stałej 
  objętości

Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu jest zawsze 
większe niż ciepło właściwe przy stałej objętości. Cie-
pło właściwe dla danej substancji nie jest jednakże stałe 
i wzrasta zasadniczo wraz ze wzrostem temperatury.
Ze względów praktycznych często może być stosowa-
na wartość średnia. Dla substancji płynnych i stałych 
cp ≈ cV ≈ c. Moc cieplna potrzebna do ogrzania danej 
masy od temperatury t1 do t2 wyrażona będzie w na-
stępujący sposób:

P = moc cieplna (W)
m = masowe natężenie przepływu (kg/s)
c = ciepło właściwe (J/kg x K)
T = temperatura (K)

Większość manometrów rejestruje różnicę między ciśnieniem w zbiorniku i lokalnym ciśnieniem atmosferycznym. Dlatego 
też w celu ustalenia wartości ciśnienia absolutnego należy do odczytu dodać wartość lokalnego ciśnienia atmosferycznego.

1:4 Ciśnienie rzeczywiste

Ciśnienie efektywne 
(ciśnienie na manometrze)
bar (g) = bar (e)

Próżnia bar (u)

Ciśnienie 
bezwzględne 
bar (a)

Lokalne 
ciśnienie 
atmosferyczne 
(ciśnienie 
barometryczne) 
bar (a)

Ciśnienie 
bezwzględne 
bar (a)

Ciśnienie zerowe (próżnia doskonała)

Poziom zmienny

Normalne 
ciśnienie 
atmosferyczne (a)

Powyższy rysunek pokazuje zależność między skalą  
Celsjusza i skalą Kelvina. W skali Celsjusza 0° jest to tem-
peratura zamarzania wody; w skali Kelvina 0° jest to zero 
bezwzględne.

1:5
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Wyjaśnieniem, dlaczego wartość cp jest większa niż 
cV jest praca przy rozprężaniu jaką musi wykonać gaz 
będący pod stałym ciśnieniem. Stosunek między cp 
i cV określany jako wykładnik izentropy lub wykład-
nik adiabatyczny kappa (κ) jest funkcją liczby ato-
mów w molekule.

1.2.4 Praca
Praca mechaniczna definiowana jest jako wynik siły 
i dystansu, na którym siła działa na dane ciało.
Dokładnie tak jak w przypadku ciepła praca jest to 
energia, która przekazywana jest z jednego ciała do 
drugiego. Różnica polega na tym, że mamy tu do czy-
nienia z siłą zamiast z temperaturą.
Przykładem jest sprężanie gazu w cylindrze przez 
poruszający się tłok. Sprężanie następuje na skutek 
siły wytwarzanej przez poruszający się tłok. W tym 
samym czasie następuje przekazanie energii między 
tłokiem i gazem. W pojęciu termodynamiki takie 
przekazanie energii jest pracą. Suma energii dostar-
czonej i przekazanej jest zawsze stała. Praca może 
dać różne rezultaty, np. zmianę energii potencjalnej, 
kinetycznej lub termicznej.
Praca mechaniczna związana ze zmianami objętości 
gazu lub mieszaniny gazów jest jednym z najważniej-
szych procesów w termodynamice. Jednostką pracy 
w układzie SI jest dżul. 1 J = 1 Nm = 1 Ws.

1.2.5 Moc
Moc jest iloczynem pracy i jednostki czasu. Jednost-
ką mocy w układzie SI jest wat. 1 W = 1 J/s.
Na przykład moc lub energia przekazywana do wał-
ka napędowego spręzarki liczbowo jest podobna do 
ilości ciepła emitowanego z urządzenia powiększonej 
o ciepło zgromadzone w sprężonym powietrzu.

1.2.6 Objętościowe natężenie 
przepływu
Objętościowe natężenie przepływu w systemie  
mierzone jest jako objętość cieczy przepływająca 
w jednostce czasu. Może być liczone jako wynik 
mnożenia powierzchni przekroju poprzecznego rury 
i średniej prędkości przepływu. Jednostką w układzie 

SI określającą objętościowy współczynnik przepływu 
jest m3/s. Jednakże często stosowaną jednostką jest 
też l/s jeżeli mówimy o objętościowym współczynni-
ku przepływu dla sprężarki. To objętościowe natęże-
nie przepływu nazywane jest wydajnością sprężarki 
i jest wyrażane w litrach normalnych na sekundę (Nl/s) 
lub określane jako swobodny wydatek powietrza (l/s). 
Przy przepływie powietrza wyrażonym w litrach nor-
malnych na sekundę (Nl/s) wydatek powietrza przeli-
czany jest do „normalnego stanu” tzn. 1.013 bar i 0°C. 
Ta jednostka używana jest głównie wtedy gdy chcemy 
określić masowe natężenie przepływu.
Przy pomocy swobodnego wydatku powietrza (FAD) 
wydajność sprężarki przeliczana jest do standardo-
wych warunków panujących przy wlocie powietrza 
(ciśnienie wlotowe 1 bar(a) i temperatura wlotowa 
20°C. Relacja między objętościowym natężeniem 
przepływu, a swobodnym wydatkiem jest następująca 
(należy zwrócić uwagę, że poniższy wzór nie uwzględ-
nia wilgotności powietrza):

qFAD  = objętościowy współczynnik przepływu
    jako swobodny wydatek powietrza (l/s)
qN   = objętościowy współczynnik przepływu
    jako iloraz: normalne litry/sekundę (Nl/s)
TFAD = standardowa temperatura wlotowa (20°C)
TN   = normalna temperatura odniesienia (0°C)
pFAD  = standardowe ciśnienie wlotowe 
    (1.013 bar(a))
pN   = normalne ciśnienie odniesienia
    (1.013 bar(a))

1.3 Termodynamika

1.3.1 Podstawowe zasady
Energia występuje w różnych formach takich jak: 
energia cieplna, energia fizyczna, energia chemiczna, 
energia promienista (światło, itp.) i energia elektrycz-
na. Termodynamika to gałąź nauki dotycząca energii 
cieplnej tj. zdolności do powodowania zmiany w sy-
stemie lub zdolności do wykonywania pracy. 
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Pierwsze prawo termodynamiki wyraża zasadę 
zachowania energii. Mówi ona, że energii nie można 
stworzyć ani jej zniszczyć z czego wynika, że cał-
kowita energia w systemie zamkniętym jest zawsze 
zachowywana, pozostaje stała i rzadko zmienia jedną 
formę na inną. Wynika z tego, że ciepło jest formą 
energii, która może być generowana z pracy lub która 
może być na pracę zamieniona.
Druga zasada termodynamiki mówi, że w przyrodzie 
istnieje tendencja do postępowania w kierunku sta-
nu większego nieuporządkowania molekularnego. 
Entropia jest miarą tego nieuporządkowania: jedno-
lite kryształy, forma materii o najbardziej regular-
nej strukturze, mają bardzo niskie wartości entropii. 
Gazy, które są dużo bardziej nieuporządkowane, mają 
wysokie wartości entropii. 
Energia potencjalna w zamkniętych układach energe-
tycznych, która jest w stanie wykonać pracę, zmniej-
sza się wraz ze wzrostem entropii. Druga zasada 
termodynamiki mówi, że ciepło nie może być nigdy 
„samoistnie” przekazane ze źródła o niższej tempera-
turze do źródła o wyższej temperaturze.

1.3.2 Prawa dotyczące gazów
Prawo Boyle’a mówi, że przy stałej temperaturze ilo-
czyn wartości ciśnienia i objętości jest stały.

p = ciśnienie bezwzględne (Pa)
V = objętość (m³)

Oznacza to, że jeżeli w procesie sprężania ilość powietrza 
zmniejszyła się o połowę, to ciśnienie wzrosło dwukrot-
nie pod warunkiem, że temperatura pozostanie stała.

Prawo Charlesa mówi, że objętość gazu zmienia się 
wprost proporcjonalnie do zmiany jego temperatury. 

V = objętość (m³)
T = temperatura bezwzględna (K)
ΔV  =  różnica objętości
ΔT  =  różnica temperatur

Ogólne prawo stanu dla gazów jest połączeniem praw 
Boyle’a i Charlesa. Dotyczy ono wzajemnych relacji 
między ciśnieniem, objętością i temperaturą gazu. Jeże-

li jedna z tych zmiennych ulega zmianie, to zmiana ta 
ma wpływ na przynajmniej jedną z pozostałych dwóch 
zmiennych. Można to zapisać w następujący sposób:

stała gazowa = stała gazowa

p = ciśnienie bezwzględne (Pa)
V = objętość właściwa (m³/kg)
T = temperatura bezwzględna (K)
 

= indywidualna stała gazowa (J/kg x K)

Stała R jest nazywana indywidualną stałą gazową i do-
tyczy tylko właściwości gazu. Jeżeli mamy gaz o masie 
m i objętości V to możemy napisać następujący wzór: 

p = ciśnienie bezwzględne (Pa)
V = objętość (m³)
n = ilość moli 
R = uniwersalna stała gazowa
 = 8.314 (J/mol x K)
T = temperatura bezwzględna (K)

1.3.3 Wymiana ciepła
Każda różnica temperatur w obrębie danego ciała lub 
między dwoma różnymi ciałami prowadzi do wymia-
ny ciepła. W ten sposób zachowana zostaje równowa-
ga termiczna. Wymiana ciepła może odbywać się na 
trzy różne sposoby: poprzez przewodzenie, konwek-
cję lub promieniowanie. W rzeczywistości wymiana 
ciepła odbywa się na te trzy sposoby jednocześnie.
Przewodnictwo ma miejsce między ciałami stałymi lub 
między cienkimi warstwami cieczy lub gazu. Drgające 
atomy przekazują część swojej energii kinetycznej przy-
legającym atomom, których drganie jest mniejsze.

Q = przekazywane ciepło (J)
λ = współczynnik przewodności termicznej
  (W/m x K)
A = powierzchnia przepływu ciepła (m²)
t = czas (s)
ΔT = różnica temperatur (zimne – gorące) (K)
Δx = odległość (m)
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Konwekcja to wymiana ciepła między gorącą stałą 
powierzchnią, a przylegającą nieruchomą lub poru-
szającą się cieczą (gazem lub cieczą), której skutecz-
ność poprawia mieszanie jednej porcji cieczy z inną. 
Konwekcja może odbywać się jako konwekcja swo-
bodna przy ruchu naturalnym mającym miejsce w da-
nym środowisku w wyniku różnic w gęstości spowo-
dowanych różnicami temperatur lub jako konwekcja 
wymuszona gdzie ruch spowodowany jest na przykład 
przez pompę albo wentylator. Wymuszona konwekcja 
powoduje dużo bardziej intensywną wymianę ciepła 
ze względu na większe prędkości podczas mieszania.

Q = przekazywane ciepło (J)
h = współczynnik wymiany ciepła (W/m² x K)
A = powierzchnia przepływu ciepła (m²)
t = czas (s)
ΔT = różnica temperatur (zimne – gorące) (K)

Promieniowanie to wymiana ciepła poprzez pustą 
przestrzeń. Wszystkie ciała przy temperaturze powyżej 
0°K emitują ciepło przez promieniowanie elektromag-
netyczne we wszystkich kierunkach. Jeżeli promienio-

wanie natrafi na ciało to część energii jest absorbowa-
na i zamieniona na ciepło. Ta część, która nie została 
zaabsorbowana przenika przez ciało lub zostaje odbita. 
Tylko ciała doskonale czarne mogą teoretycznie absor-
bować całą energię promieniowania.

W rzeczywistości wymiana ciepła jest sumą wymian 
ciepła zachodzących w procesie przewodnictwa, kon-
wekcji i promieniowania.

Ogólną zależność pokazuje poniższy wzór: 

Q = całkowita ilość przekazanego ciepła (J)
k = współczynnik całkowitej wymiany ciepła 
  (W/m² x K)
A = powierzchnia (m²)
t = czas (s)
∆T = różnica temperatur (zimne – gorące) (K)

Wymiana ciepła często ma miejsce między dwoma 
ciałami przedzielonymi ścianą. Współczynnik całko-
witej wymiany ciepła k zależny jest od współczynnika 
wymiany ciepła po danej stronie ściany i współczyn-

Przebieg przemiany termicznej w wymienniku ciepła przeciwprądowym i współprądowym.

1:6

Powierzchnia Powierzchnia

Przepływ przeciwprądowy Przepływ współprądowy
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nika przewodnictwa cieplnego ściany. W przypadku 
czystej, płaskiej ściany zachodzi poniższa zależność:
 

α1 , α2 = współczynnik wymiany ciepła po danej 
    stronie ściany (W/m² x K)
d = grubość ściany (m)
λ = współczynnik przewodnictwa cieplnego 
  dla ściany (W/m x K)
k = współczynnik całkowitej wymiany ciepła 
  (W/m² x K)

Ilość przekazanego ciepła na przykład w wymienni-
ku ciepła jest w każdym punkcie funkcją dominującej 
różnicy ciepła i współczynnika całkowitej wymiany 
ciepła. Wymaga to stosowania średniej logarytmicz-
nej różnicy temperatur Өm zamiast liniowej różnicy 
arytmetycznej ΔT.

Średnia logarytmiczna różnicy temperatur jest okre-
ślana jako stosunek różnicy temperatur panujących 
w wymienniku ciepła zgodnie ze wzorem:

Өm = średnia logarytmiczna różnicy temperatur (K)

1.3.4 Zmiana stanu
Zmiany stanu gazu można analizować obserwując 
wykres p/V. Potrzebne przy tym byłyby właściwie 
trzy osie dla zmiennych p, V i T. Wraz ze zmianą sta-
nu gazu poruszamy się po krzywej na powierzchni 
bryły, która obrazuje tę przemianę. Jednakże zwykle 
rozważamy krzywą powstałą na jednej z trzech płasz-
czyzn, najczęściej jest to płaszczyzna p/V. Możemy 
wyróżnić pięć różnych zmian stanu gazu:
– przemiana izochoryczna (stała objętość)
– przemiana izobaryczna (stałe ciśnienie)
– przemiana izotermiczna (stała temperatura)
– przemiana izentropowa (bez wymiany ciepła z oto-

czeniem)
– przemiana politropowa (gdzie wymiana ciepła z oto-

czeniem opisana jest prostą matematyczną funkcją).

Izobaryczna zmiana stanu oznacza wzrost objętości przy 
stałym ciśnieniu.

1:8

V
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1.3.4.1 Przemiana izochoryczna

Podgrzewanie gazu w zamkniętym zbiorniku jest 
przykładem przemiany izochorycznej. Ilość ciepła 
określona jest wzorem: 

Q = ilość ciepła (J)
m =  masa (kg)
cV = ciepło właściwe przy stałej objętości (J/kg x K)
T = temperatura bezwzględna (K)

1.3.4.2 Przemiana izobaryczna

Izochoryczna zmiana stanu oznacza wzrost ciśnienia przy 
stałej objętości.

1:7
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Podgrzewanie gazu w cylindrze z tłokiem o stałym 
obciążeniu jest przykładem przemiany izobarycznej. 
Ilość ciepła określona jest wzorem: 

Q = ilość ciepła (J)
m = masa (kg)
cp = ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu (J/kg x K)
T = temperatura bezwzględna (K)

1.3.4.3 Przemiana izotermiczna

1.3.4.4 Przemiana izentropowa

Izotermiczna zmiana stanu oznacza, że temperatura mie-
szaniny gazu jest stała przy zmiennej wartości ciśnienia  
i objętości.

Jeżeli entropia gazu, który został sprężony lub rozprężony 
pozostaje stała, to nie ma wymiany ciepła z otoczeniem.  
Tę zmianę stanu określa prawo Poissona.

1:9
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Jeżeli gaz w cylindrze jest sprężany izotermicznie 
to w procesie tym musi być stopniowo odprowadza-
na ilość ciepła, która jest równa wykonanej pracy. 
W praktyce jest to niemożliwe, ponieważ tak powol-
nego procesu nie można przeprowadzić. Ilość odpro-
wadzanego ciepła określona jest wzorem:
 

Q = ilość ciepła (J)
m = masa (kg)
R = indywidualna stała gazowa (J/kg x K)
T = temperatura bezwzględna (K)
V = objętość (m³)
p = ciśnienie absolutne (Pa)

Przykładem przemiany izentropowej jest spręża-
nie gazu w całkowicie izolowanym cylindrze bez 
wymiany ciepła z otoczeniem lub rozprężanie gazu 
przez dyszę tak szybkie, że nie ma czasu na żadną 
wymianę ciepła z otoczeniem. Wzór opisujący ten 
proces wygląda następująco: 

p = ciśnienie bezwzględne (Pa)
V = objętość (m³)
T = temperatura bezwzględna (K)
κ = Cp / CV = wykładnik izentropy

1.3.4.5 Przemiana politropowa
Przemiana izotermiczna odbywa się przy całkowitej wy- 
mianie ciepła z otoczeniem natomiast przemiana izentro- 
powa przy zerowej wymianie ciepła z otoczeniem. W rze-
czywistości wszystkie przemiany są przemianami miesz-
czącymi się gdzieś między tymi dwoma stanami skrajnymi.  
Takie przemiany nazywane są przemianami politropowy-
mi. Opis takiej przemiany wygląda następująco:

= constans
p = ciśnienie bezwzględne (Pa)
V = objętość (m³)
n  = 0  oznacza przemianę izobaryczną
n = 1  oznacza przemianę izotermiczną
n = κ  oznacza przemianę izentropową
n = ∞  oznacza przemianę izochoryczną

lub
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1.3.5 Przepływ gazu przez dyszę
Przepływ gazu przez dyszę zależy od stosunku ciś-
nień po odpowiednich stronach dyszy. Jeżeli ciśnienie 
za dyszą jest niższe to przepływ się zwiększa, jednak-
że tylko wtedy gdy ciśnienie przed dyszą ma wartość 
około dwukrotnie większą. Dalsze zmniejszanie war-
tości ciśnienia za dyszą nie spowoduje zwiększenia 
przepływu.
Występuje tutaj krytyczny stosunek ciśnień i zależy 
on od wykładnika izentropowego (κ). Krytyczny sto-
sunek ciśnień ma miejsce jeżeli prędkość przepływu 
jest równa prędkości dźwięku w najwęższym prze-
kroju dyszy. 
Przepływ staje się nadkrytyczny, jeżeli wartość ciś-
nienia za dyszą jest w dalszym ciągu zmniejszana 
poniżej wartości krytycznej. Przepływ gazu przez 
dyszę opisuje następujący wzór:
 

Q = masowe natężenie przepływu (kg/s)
α = współczynnik dyszy
ψ = współczynnik przepływu
A = minimalny przekrój przepływu (m²)
R = indywidualna stała gazowa (J/kg x K)
T1 = temperatura bezwzględna przed dyszą (K)
p1 = ciśnienie bezwzględne przed dyszą (Pa)

1.3.6 Przepływ gazu przez rury
Liczba Reynoldsa jest bezwymiarowym współczyn-
nikiem wyrażającym stosunek sił bezwładności do sił 
lepkości. Określona jest jako:

D = charakterystyczny wymiar liniowy 
  (np. średnica rury) (m)
w = średnia prędkość przepływu (m/s)
ρ = gęstość płynącego medium (kg/m³)
η = współczynnik lepkości dynamicznej (Pa . s)

Zasadniczo wyróżniamy dwa typy przepływu przez 
rurę. Przy Re < 2000 dominują siły lepkości i prze-
pływ staje się laminarny. Oznacza to, że ruch jednych 
warstw płynu w stosunku do innych jest uporządko-
wany. Rozkład prędkości w przekroju poprzez war-

stwy laminarne ma zwykle kształt paraboliczny. Przy 
Re ≥ 4000 dominują siły bezwładności i przepływ 
staje się turbulentny z cząstkami poruszającymi się 
w przekroju w sposób przypadkowy. Rozkład pręd-
kości w przekroju poprzez warstwę przy przepływie 
turbulentnym staje się rozmyty.

W obszarze krytycznym między Re ≤ 2000 i Re ≥ 
4000 przepływ jest nieokreślony: może być laminar-
ny, turbulentny lub stanowić połączenie obu tych sta-
nów. Warunki przepływu są określane przez czynniki 
takie jak gładkość powierzchni rury lub zaburzenia.

Rozpoczęcie przepływu przez rurę wymaga okre-
ślonej różnicy ciśnień lub spadku ciśnienia, które 
pozwolą na pokonanie sił tarcia w rurze i złączkach. 
Wartość spadku ciśnienia zależy od średnicy rury, 
jej długości i kształtu jak również od gładkości 
powierzchni i liczby Reynoldsa.

1.3.7 Dławienie
Jeżeli gaz idealny przepływa przez element ograni-
czający przepływ przy stałym ciśnieniu przed i za 
przepustnicą, to temperatura pozostaje stała. Jednakże 
w przepustnicy zdarzają się spadki ciśnień ze względu 
na przekształcanie się energii wewnętrznej w energię 
kinetyczną, co jest powodem spadku temperatury. Dla 
gazów rzeczywistych ta zmiana temperatury staje się 
trwała nawet jeżeli energia gazu pozostaje stała. Jest 
to nazywane efektem Joule’a Thomsona. Zmiana tem-
peratury jest równa zmianie ciśnienia w przepustnicy 
pomnożonej przez współczynnik Joule’a Thomsona.
W przypadku substancji o wystarczająco niskiej tem-
peraturze (≤ +329°C dla powietrza) w przepustnicy 
następuje spadek temperatury, ale jeżeli substan-
cja jest cieplejsza to następuje wzrost temperatury.  

Gdy gaz doskonały przepływa przez niewielki otwór mię-
dzy dwoma dużymi zbiornikami, wtedy energia pozostaje 
stałą i nie dochodzi do wymiary ciepła. Jednakże podczas 
przechodzenia przez taką przepustnicę dochodzi do spad-
ku ciśnienia.

1:11

W2
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Zjawisko to wykorzystywane jest w wielu zastoso-
waniach technicznych np. w technologii chłodzenia 
i separacji gazów.

1.4 Powietrze

1.4.1 Uwagi ogólne
Powietrze jest bezbarwną, bezwonną i bezsmakową 
mieszaniną gazów. Składa się z wielu gazów wśród 
których podstawowymi są tlen i azot. W wielu kon-
tekstach obliczeniowych powietrze może być uważa-
ne za doskonałą mieszaninę gazów. Skład powietrza 
jest raczej stały od poziomu morza do poziomu około 
25 kilometrów.
Powietrze jest zawsze mniej lub bardziej zanieczysz-
czone cząstkami stałymi np. kurzem, piaskiem, sadzą 
i kryształkami soli. Stopień zanieczyszczenia jest 
wyższy na obszarach o większej gęstości zaludnie-
nia i mniejszy na terenach wiejskich i na większych 
wysokościach.

1.4.2 Powietrze wilgotne
Powietrze można traktować jako mieszaninę powie-
trza suchego i pary wodnej. Powietrze, które zawie-
ra parę wodną jest nazywane powietrzem wilgot-
nym. Wilgotność powietrza może się jednak wahać 
w bardzo szerokim paśmie wartości. Przypadkami 
skrajnymi są tutaj powietrze suche i powietrze nasy-
cone. Maksymalna wartość ciśnienia pary wodnej 
które może występować w powietrzu zwiększa się 
wraz ze wzrostem temperatury. Każdej temperaturze 
odpowiada dana maksymalna wartość ciśnienia pary 
wodnej.
Powietrze nie zawiera zwykle tak dużo pary wodnej 
aby możliwe było osiągnięcie wartości ciśnienia mak-
symalnego. Względne ciśnienie pary wodnej (znane 
również jako wilgotność względna) jest stanem mię-
dzy aktualnym cząstkowym ciśnieniem pary wodnej 
i ciśnieniem pary nasyconej w tej samej temperaturze.
Punkt rosy jest to temperatura, przy której powietrze 
jest w pełni nasycone parą wodną. W takim stanie 
przy spadku temperatury następuje kondensacja. 
Atmosferyczny punkt rosy jest to temperatura przy 
której para wodna zaczyna się skraplać przy ciśnieniu 
atmosferycznym. Ciśnieniowy punkt rosy występuje 
przy tej samej wartości temperatury i przy cisnieniu 
wyższym niż atmosferyczne. Opisuje to wzór:

p = całkowite ciśnienie bezwzględne (Pa)
ps = ciśnienie nasycenia w aktualnej 
  temperaturze (Pa)
φ = względne ciśnienie pary
V = całkowita objętość wilgotnego powietrza (m3)
Ra = stała gazowa dla suchego powietrza 
  = 287 J/kg x K
Rv = stała gazowa dla pary wodnej = 462 J/kg x K
ma = masa suchego powietrza (kg)
mv = masa pary wodnej (kg)
T  =  temperatura bezwzględna wilgotnego 
  powietrza (K)

Powietrze jest mieszaniną gazów składającą się głównie  
z tlenu i azotu. Tylko ok. 1% składu stanowią inne gazy.

1:12

Inne 1%

Azot 78%

Tlen 21%

Powietrze nie jest substancją chemiczną, ale substan-
cją zmieszaną mechanicznie. Oto dlaczego może być 
rozdzielane na elementy składowe np. poprzez schła-
dzanie.
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1.5 Typy sprężarek

1.5.1 Dwie podstawowe zasady
Istnieją dwie podstawowe zasady sprężania powie-
trza (gazu); zasada wyporu i sprężanie dynamiczne. 
Wśród sprężarek wyporowych możemy wymienić 
np. sprężarki tłokowe, sprężarki spiralne i różne typy 
sprężarek obrotowych (śrubowe, z wirującym zębem, 
łopatkowe). W większości krajów są to najczęściej 
spotykane sprężarki.
W sprężarce tłokowej powietrze jest zasysane do jed-
nej lub większej ilości komór sprężania, której wlot 
zostaje zamknięty. Następnie objętość komory się 
zmniejsza i powietrze jest sprężane. Jeżeli ciśnienie 
osiągnie założoną wcześniej wartość to zawór wylo-
towy zostaje otwarty i powietrze pod stałym ciśnie-
niem zostaje wypuszczane przy stale zmniejszającej 
się objętości komory sprężania.
W sprężaniu dynamicznym cząsteczki powietrza 
zasysane są do szybko obracającego się wirnika, 
gdzie znacznie zwiększana jest ich prękość. Następ-
nie gaz jest wypuszczany przez dyfuzor, gdzie 
energia kinetyczna jest zamieniana na ciśnienie sta-
tyczne. Wyróżniamy sprężarki dynamiczne o prze-
pływie osiowym i promieniowym. Wszystkie są 
przystosowane do dużych ilości przepływającego 
powietrza.

1.5.2 Sprężarki wyporowe
Pompka rowerowa jest najprostszym przykładem 
sprężarki wyporowej, gdzie powietrze jest zasysa-
ne do cylindra i sprężane przez poruszający się tłok. 
Sprężarka tłokowa ma tę samą zasadę działania przy 
czym ruch tłoka do przodu i do tyłu powodowany jest 
przez połączony z nim korbowód i wał korbowy. Jeże-
li tylko jedna strona tłoka jest używana przy spręża-
niu to jest to nazywane sprężaniem jednostronnym, 
a jeżeli używana są przy tym obie strony, górna i dol-
na, to jest to sprężanie dwustronne. 

Spręż jest to stosunek między ciśnieniem bezwzględ-
nym po stronie wlotowej i wylotowej sprężarki. 
Zgodnie z tą zasadą maszyna, która zasysa powietrze 
przy ciśnieniu atmosferycznym i spręża je do warto-
ści 7 bar nadciśnienia pracuje ze współczynnikiem 
ciśnień (7 + 1)/1 = 8.

Jednostopniowa sprężarka tłokowa o sprężaniu jedno-
stronnym.

1:13

1.5.3 Wykres sprężania  
dla sprężarek wyporowych
Rysunek 1:15 pokazuje teoretyczny wykres spręża-
nia, a rysunek 1:16 rzeczywisty wykres sprężania dla 
sprężarki tłokowej. Pojemność skokowa jest to pojem-
ność cylindra w obrębie której porusza się tłok w trak-
cie sprężania. Objętość szkodliwa to przestrzeń, która 
musi pozostać w punkcie zwrotnym tłoka z przyczyn 
mechanicznych wraz z przestrzenią potrzebną dla 
zaworów, itp.
Różnica między pojemnością skokową i pojemnością 
ssawną spowodowana jest rozprężającym się powie-
trzem w przestrzeni szkodliwej zanim rozpocznie 
się ssanie. Różnica między teoretycznym wykresem 
p/V i wykresem rzeczywistym występuje na skutek 
rzeczywistych okoliczności pojawiających się w pra-
cy sprężarki. Zawory nigdy nie są idealnie szczelne 
i zawsze występuje pewna nieszczelność między 
tłokiem i ścianką cylindra. Dodatkowo zawory nie 
mogą całkowicie otwierać się i zamykać bez mini-
malnego opóźnienia, co powoduje spadek ciśnienia 
gazu płynącego przez kanały. Konstrukcja maszyny 
powoduje, że gaz się również ogrzewa, kiedy wraca 
do cylindra.
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Powyższy rysunek pokazuje najczęściej spotykane typy sprężarek podzielone na grupy pod względem zasady działania. 
Można je również podzielić na grupy pod innym kątem, np. w zależności od systemu chłodzenia (powietrzem lub płynem),  
od tego czy są to sprężarki stacjonarne czy przewoźne, itp.

1:14

Ejektorowe Promieniowe Osiowe

Wirnikowe

Dynamiczne Wyporowe
Sprężarki

Sprężarki tłokowe

O sprężaniu 
jednostronnym

O sprężaniu 
dwustronnym

Z uszczelnieniem 
labiryntowym

Membranowe

Z jednym 
wirnikiem

Z dwoma 
wirnikami

Śrubowe Zębate DmuchawyŁopatkowe O pierścieniu 
cieczowym

Spiralne
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Praca sprężania przy sprężaniu izotermicznym 
wyrażona jest następującym wzorem:
 

Praca sprężania przy sprężaniu izentropowym 
wyrażona jest następująco:
 

W = praca sprężania (J)
p1 = wstępna wartość ciśnienia (Pa)
V1 = wstępna objętość (m3)
p2 = końcowa wartość ciśnienia (Pa)
К = wykładnik izentropy, w większości 
  przypadków przyjmuje wartość К ≈ 1,3 – 1,4

W przemianie izentropowej wymagana jest większa 
ilość pracy niż w przemianie izotermicznej. W rze-
czywistości różnica wymaganej pracy wynosi ok.  
(κ ≈ 1,3 – 1,4).

1.5.4 Sprężarki dynamiczne
Sprężarka dynamiczna jest maszyną przepływową, 
gdzie wzrost ciśnienia ma miejsce w tym samym cza-
sie co przepływ gazu. Przepływający gaz przyspiesza 
osiągając dużą prędkość na skutek działania wirują-
cych łopatek, po czym w dyfuzorze prędkość gazu 
jest zamieniana na ciśnienie statyczne. W zależności 
od podstawowego kierunku przepływu sprężarki te 
są nazywane osiowymi lub promieniowymi.

Sprężarka promieniowa.

1:17

Wlot

Dyfuzor

Wykres pokazuje pracę sprężarki tłokowej z zaworami 
samoczynnymi. Wykres p/V pokazuje przemianę teore-
tyczną bez żadnych strat oraz przy całkowitym napełnia-
niu i opróżnianiu cylindra.

Tak wygląda rzeczywisty wykres p/V dla sprężarki tłokowej. 
Spadek ciśnienia po stronie wlotowej i nadciśnienie po stro-
nie wylotowej są zminimalizowane głównie przez to, że sprę-
żarka ma zapewnioną odpowiednią objętość zaworową.

1:15

1:16

Objętość ssawna
Objętość skokowa

Objętość 
Objętość 
szkodliwa

Ciśnienie

3 2

1
4

Sprężanie

Wydech

Spadek 
ciśnienia

Ssanie

Ciśnienie

Objętość
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W porównaniu ze sprężarkami wyporowymi sprę-
żarki dynamiczne mają taką charakterystykę, gdzie 
małej zmianie w ciśnieniu roboczym odpowiada duża 
zmiana w wydajności. Patrz rysunek 1:19.
Każda prędkość ma swoją dolną i górą wartość  
graniczną. Górna wartość graniczna oznacza, 
że prędkość przepływu gazu osiągnęła prędkość 
dźwięku. Dolna wartość graniczna oznacza, że 
przeciwciśnienie ma większą wartość niż ciśnienie 
wytworzone przez sprężarkę co oznacza wsteczny 
przepływ w sprężarce. W rezultacie prowadzi to do 
pulsacji, hałasu (tzw. pompażu) i niebezpieczeństwa 
uszkodzenia mechanicznego. 

1.5.5 Sprężanie w kilku stopniach
Teoretycznie gaz może być sprężany izentropowo 
(przy stałej entropii) lub izotermicznie (przy stałej 
temperaturze). Może to mieć miejsce jako część prze-
miany odwracalnej. Jeżeli sprężony gaz może być 
natychmiast wykorzystany przy temperaturze jaką 
osiągnął na końcu procesu sprężania to przemiana 
izentropowa będzie miała pewne przewagi. W rze-
czywistości gaz rzadko może być wykorzystywany 
bezpośrednio bez uprzedniego schłodzenia. Dlatego 
też częściej stosowana jest przemiana izotermiczna, 
która wymaga również mniej pracy.
W praktyce realizuje się schładzanie gazu w trak-
cie sprężania. Jak wiele można w ten sposób zyskać 
pokazuje przykład gdzie przy ciśnieniu roboczym 

7 bar teoretycznie przy przemianie izentropowej 
potrzeba o 37% więcej energii sprężarki niż przy 
przemianie izotermicznej.
Praktycznym sposobem na zredukowanie zjawiska 
ogrzewania się gazu jest sprężanie w kilku stopniach. 
Gaz jest schładzany po każdym stopniu sprężania i sprę-
żany dalej. Podnosi to efektywność energetyczną ponie-
waż, pobór mocy jest najmniejszy jeżeli każdy stopień 
ma taki sam stosunek ciśnień. Pobór mocy jest najmniej-
szy jeżeli każdy stopień ma taki sam stosunek ciśnień. 
Im więcej jest stopni sprężania tym bardziej cały proces 
przypomina sprężanie izotermiczne. Jednakże istnieją 
ekonomiczne ograniczenia liczby stopni sprężania, któ-
re mogą być zaprojektowane dla danej sprężarki.

1.5.6 Porównanie sprężarek 
wyporowych i dynamicznych
Przy stałej prędkości obrotowej krzywa ciśnienie/prze-
pływ dla turbosprężarek wyraźnie różni się od analo-
gicznej krzywej dla sprężarek wyporowych. Turbosprę-
żarka jest maszyną o zmiennej wydajności i zmiennym 
ciśnieniu, natomiast sprężarka wyporowa jest maszyną 
o stałej wydajności i zmiennym ciśnieniu.
Sprężarka wyporowa daje duży stosunek ciśnień 
nawet przy małej prędkości w odróżnieniu od osią-
gających dużą prędkość sprężarek odśrodkowych. 
Turbosprężarki są natomiast lepiej przystosowane do 
dużych ilości przepływającego powietrza.

1:19

Sprężarka
odśrodkowa

Sprężarka
wyporowa

Przepływ

Ciśnienie

Wykres przedstawia krzywe dociążania dla sprężarki  
odśrodkowej i sprężarki wyporowej podczas zmiany obcią- 
żenia przy stałej prędkości obrotowej.

Obszar zaznaczony kolorem żółtym obrazuje pracę, któ-
ra zostaje zaoszczędzona dzięki podzieleniu sprężania na  
dwa stopnie.
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Sprężanie izentropowe

Ograniczona ilość 
koniecznej pracy 
dzięki sprężaniu 
dwustopniowemu

Stopień 1
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v

Sprężanie izotermiczne
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1.6 Elektryczność

1.6.1 Podstawowe pojęcia i definicje
Prąd elektryczny jest wynikiem czasowego oddzie-
lenia elektronów od protonów i stworzenia w ten 
sposób różnicy potencjału elektrycznego (lub napię-
cia) między obszarem gdzie jest nadmiar elektronów 
i obszarem, gdzie jest ich brak. Gdy elektrony znajdu-
ją ścieżkę wzdłuż której mogą się poruszać zaczyna 
płynąć prąd. Pierwsze zastosowania elektryczności 
wykorzystywały prąd stały (DC), gdzie przepływ 
ładunków elektrycznych jest jednokierunkowy. Prąd 
stały wytwarzany jest przez akumulatory, fotoogni-
wa, ogniwa słoneczne i generatory. 
Prąd zmienny wykorzystywany na przykład do zasi-
lania biur i warsztatów oraz do wywoływania ruchu 
obrotowego w standardowych silnikach o stałej pręd-
kości jest generowany przez alternator. Zmienia swą 
wartość i kierunek przepływu według krzywej sinu-
soidalnej. Wartość prądu rośnie od zera do maksi-
mum, następnie spada do zera, zmienia kierunek, roś-
nie do maksimum i powtórnie spada do zera. Okres T 
jest to czas wyrażony w sekundach w którym prąd 
osiąga wszystkie opisane powyżej wartości i stany. 
Częstotliwość jest to odwrotność okresu, wskazuje 
ilość powyższych cykli wykonanych w ciągu sekun-
dy i jest wyrażona w hercach.

f = częstotliwość (Hz)
T = okres (s)

Mówiąc o natężeniu lub napięciu mamy zwykle na 
myśli wartość skuteczną. Przy prądzie sinusoidalnym 
wartość skuteczną natężenia lub napięcia wyrażamy 
następująco:

     wartość maksymalna
Wartość skuteczna =
    √2 

Wszystkie fale prądu i napięcia, które nie mają kształ-
tu czysto sinusoidalnego to fale okresowe. Uprosz-
czonymi przykładami są tu kształty fal: kwadratowe, 
trójkątne i prostokątne. Często wywodzą się z funkcji 
matematycznych i mogą być reprezentowane przez 

kombinację fal o kształcie czysto sinusoidalnym 
o różnych częstotliwościach, które niekiedy są wie-
lokrotnościami najniższej częstotliwości (zwanej czę-
stotliwością podstawową).

prąd:   i(t) = I0 + i1(t) + i2(t) + … + in(t) + …
napięcie: v(t) = V0 + v1(t) + v2(t) + … + vn(t) + …

1.6.2 Prawo Ohma dla prądu 
zmiennego
Prąd zmienny przechodzący przez cewkę powoduje 
strumień magnetyczny. Strumień ten zmienia swoją 
wartość i kierunek w taki sam sposób jak prąd. Zmia-
na strumienia powoduje powstawanie w cewce SEM 
(siły elektromotorycznej) zgodnie z zasadami induk-
cji. SEM ma kierunek przeciwny do napięcia biegu-
nowego. To zjawisko nazywane jest samoindukcją.
Samoindukcja w urządzeniu zasilanym prądem 
zmiennym częściowo powoduje przesunięcie faz mię-
dzy natężeniem i napięciem, a częściowo indukcyjny 
spadek napięcia. Opór elektryczny w przypadku prą-
du zmiennego staje się wyraźnie większy niż obliczo-
ny lub zmierzony w przypadku prądu stałego.

1:20

Wykres przedstawia okresową sinusoidalną zmianę napię-
cia (50 Hz).

Czas = 1 okres = 1/50 sekundy

Napięcie

Wartość 
skuteczna 

Wartość 
skuteczna 

Najwyższa 
wartość

325 V

230

0

230

325 V

Najwyższa 
wartość
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Relacja między oporem biernym (X) – oporem czynnym 
(R) – oporem pozornym (Z) – przesunięciem fazowym  (φ).
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Przesunięcie faz między natężeniem i napięciem 
obrazuje kąt φ. Opór indukcyjny (opór bierny) ozna-
czony jest przez X, opór czynny przez R. Opór pozor-
ny w urządzeniu lub przewodniku oznaczony jest 
przez Z.
Opór pozorny opisany jest następującą zależnością: 

Z = R + X
Z = opór pozorny (Ω) (Ohm)
R = opór czynny (Ω)
X = opór bierny (Ω)

Prawo Ohma dla prądu zmiennego wygląda następu-
jąco:

U = napięcie (V)
I = natężenie (A)
Z = opór pozorny (Ω)

1.6.3 System trójfazowy
Moc jednofazowego prądu zmiennego zmienia się. 
W przypadku urządzeń i zastosowań domowych nie 
stanowi to większego problemu. Jednakże w przy-
padku silników elektrycznych zaleca się stosowanie 
prądu, którego moc będzie miała wartość bardziej 
zbliżoną do stałej. Tak się dzieje w przypadku trzech 
osobnych linii zasilających z prądem zmiennym bieg-
nących równolegle, ale przesuniętych względem sie-
bie w fazie o 1/3.

Trójfazowy prąd zmienny wytwarzany jest w gene-
ratorze o trzech osobnych uzwojeniach. Do prądu 
trójfazowego mogą być podłączone różne urządze-
nia. Urządzenie jednofazowe może być podłączone 
między przewodem fazowym i przewodem zerowym. 
Urządzenia trójfazowe mogą być podłączane na dwa 
sposoby: połączenie w gwiazdę (Y) lub w trójkąt (Δ). 
Przy połączeniu w gwiazdę na zaciskach wyjściowych 
mamy do czynienia z napięciem fazowym, a przy połą-
czeniu w trójkąt z napięciem międzyprzewodowym.
Sprężarki przemysłowe należą do pierwszych na 
rynku maszyn, które zostały wyposażone w napęd 
o zmiennej prędkości obrotowej (VSD), zwany rów-
nież napędem o zmiennej częstotliwości, który ste-
ruje wartością prędkości obrotowej i momentu obro-
towego w silnikach indukcyjnych zasilanych prądem 
zmiennym poprzez sterowanie częstotliwością prądu 
w przewodach zasilających podłączonych do silnika. 
W najczęściej spotykanym rozwiązaniu – wejściowy 
trójfazowy prąd zmienny przekształcany jest w prąd 
stały przy pomocy prostownika mostkowego. Następ-
nie przekształcany jest w quasi-sinusoidalny prąd 
zmienny przy wykorzystaniu przełączanego obwodu 
przemiennika. Obecnie stosowane są przełączniki 
półprzewodnikowe typu IGBT i techniki modulacji 
szerokości impulsu (PWM).

1.6.4 Moc
Moc czynna P jest to moc, która może być wykorzy-
stywana przy wykonywaniu pracy. Watomierz mierzy 
tylko tę składową prądu, która jest w fazie z napięciem. 
Jest to prąd płynący przez rezystor w obwodzie. 

Rysunek pokazuje różne możliwości połączeń dla układu trójfazowego. Napięcie między dwoma przewodami fazowymi 
nazywane jest napięciem międzyprzewodowym (Uh). Napięcie między przewodem fazowym i przewodem zerowym nazywa-
ne jest napięciem fazowym (Uf). Napięcie fazowe = Napięcie międzyprzewodowe/√3.

1:22
Faza 1 

Faza 2 

Faza 3 

Przewód zerowy

1 faza

 3 fazy, 
połączenie w gwiazdę

 3 fazy, 
połączenie w trójkąt
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Moc bierna Q jest mocą „bezużyteczną” i nie może 
być wykorzystywana przy wykonywaniu pracy. Jed-
nakże jest przydatna przy wytwarzaniu pola magne-
tycznego potrzebnego dla silnika. 

Moc pozorna S jest to moc, która musi zostać pobra-
na z sieci zasilającej by mogła zostać uaktywniona 
moc czynna. Zawiera moc czynną i moc bierną oraz 
wszelkie straty ciepła z systemu dystrybucji energii 
elektrycznej.
 

U =  napięcie (V)
I = natężenie (A)
φ = kąt przesunięcia fazowego

Moc czynna dla prądu trójfazowego przy połącze-
niach w gwiazdę i trójkąt wynosi:

Relacja między mocą czynną, bierną i pozorną jest 
zobrazowana trójkątem mocy. Kąt przesunięcia fazo-
wego pokazuje stopień w jakim prąd i napięcie są 
przesunięte w fazie. Wartość znana jako współczyn-
nik mocy (PF) jest równa cos φ.
Wiele zakładów energetycznych nakłada kary na swoich 
klientów za stosowanie urządzeń o niskim współczyn-
niku mocy. Dzieje się tak dlatego, że urządzenia wytwa-
rzające, dystrybuujące i przesyłające energię elektryczną 
muszą mieć znacząco większe parametry odpowiadają-
ce mocy pozornej (która jest sumą mocy czynnej, mocy 
biernej i strat ciepła), podczas gdy rachunki dla klientów 
wystawiane są na podstawie zużytych kilowatogodzin, 
co odnosi się tylko do mocy czynnej.
Poprawa wartości współczynnika mocy często ozna-
cza znaczne oszczędności. Wartość współczynnika 
mocy można poprawić redukując moc bierną poprzez:
– stosowanie urządzeń wysokiej wartości współ-

czynnika mocy
–  stosowanie silników synchronicznych pracujących przy 

wysokim współczynniku mocy i stałym obciążeniu
–  stosowanie kondensatorów poprawiających war-

tość współczynnika mocy

Przesunięcie między uzwojeniami generatora powoduje sinusoidalny kształt krzywej napięcia w systemie. Maksymalna war-
tość napięcia ma takie samo przesunięcie jak przesunięcie uzwojeń generatora.

1:24
Napięcie

Czas

1:23

Wykres pokazuje zależność między mocą pozorną (S), mocą 
bierną (Q) i mocą czynną (P). Kąt φ znajdujący się między 
bokami S i P wpływa na współczynnik mocy cos φ.

S

P

Q

j



27

1.6.5 Silnik elektryczny
Najczęściej spotykanym silnikiem elektrycznym jest 
trójfazowy silnik indukcyjny. Ten typ silnika można 
spotkać w każdej gałęzi przemysłu. Cichy i nieza-
wodny stanowi ważny element wielu urządzeń np. 
sprężarek. Silnik elektryczny składa się z dwóch 
podstawowych części: nieruchomego stojana i obra-
cającego się wirnika. Stojan wytwarza wirujące pole 
magnetyczne, a wirnik przetwarza tę energię na ruch 
np. na energię mechaniczną.
Stojan jest podłączony do trójfazowej sieci zasilają-
cej. Prąd w uzwojeniach stojana wzbudza wirujące 
pole magnetyczne, które indukuje prąd w wirniku 
i wzbudza również tam pole magnetyczne. Interak-
cja między polami magnetycznymi stojana i wirnika 
powoduje moment obrotowy, który z kolei powoduje 
obracanie się wału wirnika.

1.6.5.1 Prędkość obrotowa
Jeżeli wałek silnika obracałby się z taką samą pręd-
kością jak pole magnetyczne to indukowany prąd 
w wirniku miałby w tym samym czasie wartość zero. 
Jednakże ze względu na straty np. w łożyskach jest 
to niemożliwe i prędkość obrotowa jest zawsze 1–5% 
mniejsza niż synchroniczna prędkość obrotowa pola 
magnetycznego (poślizg). (Silniki o magnesach trwa-
łych nie powodują żadnego poślizgu).
 

n = synchroniczna prędkość obrotowa (obr/min)
f = częstotliwość prądu w sieci zasilającej (Hz)
p = liczba biegunów

1.6.5.2 Sprawność
Przemiana energii w silniku nie odbywa się bez strat. 
Są to między innymi: straty oporu, straty wentylacji, 
straty namagnetyzowania i straty tarcia. 

 

η = sprawność
P2 = moc uzyskana, moc na wałku (W)
P1 = dostarczona moc elektryczna (W)

Na tabliczce znamionowej silnika umieszczona jest 
zawsze wartość mocy wytworzonej P2.

1.6.5.3 Klasa izolacji
Zgodnie z normą IEC 60085 opublikowaną przez Mię-
dzynarodową Komisję Elektro–Techniczną, materiały 
izolacyjne stosowane w uzwojeniach silnika podzielo-
ne są na klasy izolacji. Każda klasa opisana jest literą, 
która odpowiada temperaturze stanowiącej górną gra-
nicę dla każdej klasy izolacji. Jeżeli ta górna granica 
zostanie przekroczona o 10°C to okres eksploatacyjny 
izolacji zostanie skrócony o połowę.
 
Klasa izolacji B F H

Maks. temp. uzwojeń       °C 130 155 180

Temperatura otoczenia    °C 40 40 40

Przyrost temperatury       °C 80 105 125

Odchylenie termiczne      °C 10 10 15

1.6.5.4 Klasy zabezpieczenia
Klasy zabezpieczenia określają wg IEC 60034–5 jak 
silnik jest zabezpieczony przeciw kontaktowi z ciała-
mi obcymi i z wodą. Oznaczane są dwiema literami 
IP i dwiema cyframi. Pierwsza określa zabezpiecze-
nie przed kontaktem z ciałem stałym i penetracją. 
Druga cyfra określa zabezpieczenie przeciw wodzie. 
Np. IP 23 oznacza: (2) zabezpieczenie przeciw kon-
taktowi z obiektami większymi od 12 mm, (3) zabez-
pieczenie przeciw bezpośredniemu natryskowi wody 
do 60° od położenia pionowego. IP 54 oznacza: (5) 
zabezpieczenie przeciw kurzowi, (4) zabezpieczenie 
przeciw bezpośredniemu natryskowi wody ze wszyst-
kich kierunków, IP 55: (5) zabezpieczenie przeciw 
kurzowi, (5) zabezpieczenie przeciw bezpośredniemu 
niskociśnieniowemu natryskowi wody ze wszystkich 
kierunków.

1.6.5.5 Sposoby chłodzenia
Sposoby chłodzenia mówią o tym w jaki sposób, wg 
IEC 60034–6, silnik powinien być chłodzony. Ozna-
czenie to litery IC i ciąg cyfr określających typ chło-
dzenia (brak wentylacji, wentylacja własna, wymu-
szone chłodzenie) i sposób chłodzenia (chłodzenie 
wewnętrzne, chłodzenie powierzchniowe, chłodzenie 
w obiegu zamkniętym, chłodzenie cieczą, itp.).
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1.6.5.6 Sposoby instalacji
Sposoby instalacji mówią o tym w jaki sposób, wg 
IEC 60034–7, silnik powinien być instalowany. Ozna-
czenie to litery IM i cztery cyfry. Na przykład IM 
1001 oznacza: dwa łożyska, wałek z końcem swobod-
nym, korpus stojana ze stopami. IM 3001 oznacza: 
dwa łożyska, wałek z końcem swobodnym, korpus 
stojana bez stóp, duży kołnierz ze zwykłymi otwora-
mi zabezpieczającymi.

1.6.5.7 Połączenia w gwiazdę (Y)  
i w trójkąt (Δ)
Trójfazowe silniki elektryczne mogą być połączone na 
dwa sposoby: w gwiazdę (Y) i w trójkąt (Δ). Uzwoje-
nia fazowe w silniku trójfazowym są oznaczone jako: 
U, V i W (U1–U2; V1–V2; W1–W2). Przy połączeniu 
w gwiazdę (Y) „końcówki” uzwojeń fazowych silni-
ka są połączone tworząc punkt zero co wygląda jak 
gwiazda (Y).

Na rysunku pokazane jest połączenie uzwojeń silnika w gwiazdę. Górny rysunek pokazuje układ zacisków przy połączeniu  
w gwiazdę. Przykład odpowiada połączeniu przy napięciu 690 V.
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Na rysunku pokazane jest połączenie uzwojeń silnika w trójkąt. Górny rysunek pokazuje układ zacisków przy połączeniu  
w trójkąt. Przykład odpowiada połączeniu przy napięciu 400 V.
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Zasilanie sieciowe podłączone jest do zacisków silnika 
trójfazowego oznaczonych U, V i W. Sekwencja faz to: 
L1, L2 i L3. Oznacza to, że silnik będzie obracał się w kie-
runku zgodnym z ruchem wskazówek zegara patrząc od 
strony punktu D. Aby silnik obracał się w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara przełącza się dwa  
z trzech przewodów podłączonych do startera lub do silnika. 
Skontrolować pracę wentylatora chłodzącego jeżeli obraca 
się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Krzywa momentu obrotowego dla silnika indukcyjnego 
zwartego. Przy uruchomieniu silnika wartość momentu 
obrotowego jest wysoka, podczas przyspieszania najpierw 
nieznacznie spada, a następnie wzrasta do wartości mak-
symalnej zanim zacznie spadać. 
M = moment obrotowy, Mst = moment obrotowy przy uru-
chomieniu, Mmax = maksymalna wartość momentu obro-
towego, Mmin = minimalna wartość momentu obrotowego, 
Mn = znamionowa wartość momentu obrotowego.

Krzywa momentu obrotowego silnika indukcyjnego uru-
chamianego przy pomocy startera gwiazda/trójkąt wpisa-
na w krzywą momentu obrotowego dla sprężarki śrubowej. 
Sprężarka pracuje w stanie odciążenia (bieg jałowy) przy 
połączeniu w gwiazdę. Gdy prędkość obrotowa osiągnie 
ok. 90-95% wartości znamionowej silnik jest przełącza-
ny do połączenia w trójkąt, wartość momentu obrotowego 
rośnie, sprężarka jest dociążana i osiąga wartość roboczą.
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Moment 
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Mst Mmin Mmax
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Obr/min
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Moment 
obrotowy Krzywa momentu

obrotowego (Δ)

Przełączenie Y- Δ Sprężarka dociążona

Krzywa momentu
obrotowego (Y) Sprężarka odciążona

Między uzwojeniami będzie panowało napięcie fazo-
we (napięcie fazowe = napięcie międzyprzewodo-
we/√3; np. 400V = 690/√3). Natężenie prądu Ih w kie-
runku punktu zero staje się natężeniem fazowym 
i w związku z tym prąd fazowy o tym natężeniu If = 
Ih będzie płynął przez uzwojenia.

Przy połączeniu w trójkąt (Δ) łączy się końcówki 
różnych faz formując trójkąt (Δ). Między uzwojenia-
mi będzie panowało napięcie międzyprzewodowe. 
Natężenie prądu Ih w silniku jest to natężenie główne 
podzielone między uzwojenia i dające prąd fazowy 
równy Ih/√3 = If. Ten sam silnik może być połączony 
w gwiazdę przy napięciu 690 V i w trójkąt przy napię-
ciu 400 V. W obu przypadkach napięcie w uzwoje-
niach będzie równe 400 V. Natężenie prądu w silniku 
będzie niższe przy połączeniu w gwiazdę i napięciu 
690 V niż przy połączeniu w trójkąt i napięciu 400 V. 
Stosunek wartości obu prądów wynosi √3.

Na tabliczce znamionowej może na przykład znaj-
dować się oznaczenie 690/400 V. Oznacza to, że 
dla wyższego napięcia przewidziane jest połączenie 
w gwiazdę, a dla niższego w trójkąt. Natężenie prą-
du, które również może być podane na tabliczce zna-
mionowej wykazuje niższą wartość dla silnika połą-
czonego w gwiazdę i wyższą dla silnika połączonego 
w trójkąt.

1.6.5.8 Moment obrotowy
Moment obrotowy silnika elektrycznego jest to poję-
cie określające wydajność obrotową wirnika. Każ-
dy silnik ma swój maksymalny moment obrotowy. 
Obciążenie powyżej tej wartości oznacza, że silnik 
nie będzie w stanie wykonywać ruchu wirowego. 
Przy normalnym obciążeniu silnik pracuje najczęś-
ciej poniżej maksymalnej wartości momentu obroto-
wego, jednakże faza rozruchu wywołuje dodatkowe 
obciążenie. Charakterystyki silnika są zwykle pre-
zentowane w formie krzywych.



2 Sprężarki i urządzenia 
pomocnicze
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2.1 Sprężarki 
wyporowe

2.1.1 Uwagi ogólne dotyczące 
sprężarek wyporowych
Sprężarki wyporowe zwiększają ciśnienie powietrza 
(gazu) znajdującego się w zamkniętej przestrzeni 
poprzez zmniejszenie tej przestrzeni spowodowanego 
przemieszczaniem się jednego lub wielu elementów 
ruchomych.

2.1.2 Sprężarki tłokowe
Sprężarka tłokowa jest najstarszą i najczęściej spo-
tykaną sprężarką. Dostępna jest w wersji jedno, 
dwu lub trójstopniowej, ze smarowaniem olejowym 
lub bezolejowa z różną liczbą cylindrów w różnych 
układach. Jedyny wyjątek stanowią naprawdę małe 
sprężarki z cylindrami pionowymi gdzie najczęściej 
spotykany jest układ V.

W przypadku działania dwustopniowego największe 
korzyści przynosi stosowanie dużych sprężarek typu 
L z ustawionym pionowo cylindrem niskiego ciśnie-
nia i ustawionym poziomo cylindrem wysokiego 
ciśnienia i z tego powodu jest to najczęściej spotykane 
rozwiązanie.
Sprężarki smarowane olejem pracują normalnie przy 
smarowaniu rozpryskowym lub smarowaniu ciśnienio-
wym. Większość sprężarek ma zawory samoczynne. 
Zawory takie otwierają się i zamykają na skutek róż-
nicy ciśnień po odpowiednich stronach dysku zaworu.

2.1.3 Bezolejowe sprężarki tłokowe
Bezolejowe sprężarki tłokowe mają pierścienie wyko-
nane z policzterofluoroetylenu (PTFE) lub pierście-
nie węglowe. W rozwiązaniu alternatywnym ścian-
ki tłoka i cylindrów wyposażone są w kanaliki tak 
jak w przypadku sprężarek labiryntowych. Większe 
sprężarki wyposażone są w głowice i uszczelki na 
tłoczyskach oraz wentylowaną komorę pośrednią 
zapobiegającą przedostawaniu się oleju ze skrzyni 
korbowej do komory sprężania. Małe sprężarki często 

Sprężarka tłokowa.

2:1
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Sprężarka tłokowa z systemem zaworów składającym się  
z dwóch dysków wykonanych ze stali nierdzewnej. 

Jeżeli tłok przesuwa się w dół i zasysa powietrze do cylin-
dra, to największy dysk jest na tyle elastyczny, by wygiąć 
się do dołu i umożliwić przepływ powietrza. 

Jeżeli tłok przesuwa się do góry, to duży dysk wygina się 
ku górze i opiera się o gniazdo tworząc uszczelnienie.  
Elastyczny mały dysk pozwala na skierowanie sprężonego 
powietrza przez otwór w gnieździe zaworu.

Bezolejowa sprężarka tłokowa z wodzikiem o sprężaniu 
dwustronnym z uszczelnieniem labiryntowym.

2:2 2:3
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1. Crosshead
2. Guide bearing
3. Oil scraper
4. Oil thrower ring
5. Stuffing box
6. Valve disc

1. Wodzik
2. Łożysko prowadzące
3. Pierścień zbierający olej
4. Pierścień odrzutnika oleju
5. Komora dławikowa
6. Dysk zaworu
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mają skrzynię korbową z łożyskami uszczelnionymi 
na cały okres eksploatacji.

2.1.4 Sprężarki membranowe
Sprężarki membranowe tworzą osobną grupę. Mem-
brana jest przemieszczana mechanicznie lub hydrau-
licznie. Sprężarki z membraną mechaniczną stosowane 
są przy małych przepływach i niskich ciśnieniach lub 
jako pompy próżniowe. Sprężarki z membraną hydrau-
liczną są stosowane przy wysokich ciśnieniach.

2.1.5 Dwuwirnikowe sprężarki 
śrubowe
Zasada działania rotacyjnej sprężarki wyporowej 
została sformułowana w roku 1930 kiedy poszukiwa-
no sprężarki o dużej wydajności i stałym przepływie 
w zmieniających się warunkach.
Podstawowymi częściami elementu śrubowego są: 
wirnik męski i żeński, obracające się w przeciw-
nych kierunkach i zmniejszające objętość powietrza 
w przestrzeni nimi i obudową. Każdy element śrubo-
wy ma stały, przypisany mu spręż, który jest zależ-
ny od jego długości, skoku śruby i kształtu szczeli-
ny wylotowej. Aby osiągnąć najlepszą skuteczność 
stosunek ciśnień musi być dostosowany do wyma-
ganego ciśnienia roboczego. Sprężarka śrubowa nie 
jest wyposażona w zawory i nie generuje żadnych sił 
mechanicznych powodujących stan nierównowagi. 

Oznacza to, że może pracować przy dużej prędkości 
obrotowej wałka i łączyć wysoką wartość przepływu 
z małymi wymiarami zewnętrznymi. Siła działająca 
osiowo, zależna od różnicy ciśnień między wlotem 
i wylotem, jest przenoszona przez łożyska. 

2.1.5.1 Bezolejowe sprężarki śrubowe
Pierwsze sprężarki śrubowe miały symetryczne profile 
i nie wykorzystywały płynów w komorze sprężania. Są 
to tak zwane bezolejowe lub suche sprężarki śrubowe. 
Pod koniec lat sześćdziesiątych wprowadzono do użyt-
ku bezolejową sprężarkę o dużej prędkości obrotowej 
z asymetrycznym profilem śrubowym. Nowy profil 
wirnika znacznie poprawił wydajność ze względu na 
znaczne zmniejszenie nieszczelności wewnętrznych.
Zewnętrzna przekładnia zębata jest używana w bez-
olejowych sprężarkach śrubowych do synchronizacji 
obracających się w przeciwnych kierunkach wirni-
ków. Ponieważ wirniki nigdy nie stykają się ze sobą 
ani z obudową sprężarki nie jest wymagane żadne 
smarowanie w komorze sprężania. W konsekwen-
cji sprężone powietrze jest całkowicie pozbawione 
domieszek oleju. Wirniki i obudowa wykonane są 
bardzo precyzyjnie w celu zminimalizowania nie-
szczelności między stroną ciśnieniową i wlotem. 
Spręż elementu jest ograniczony poprzez różnicę 
temperatur między wlotem i wylotem. Dlatego bez-
olejowe sprężarki śrubowe konstruowane są często 
jako sprężarki kilkustopniowe, wyposażone w sys-

Mechaniczna sprężarka membranowa gdzie membrana jest poruszana poprzez konwencjonalny wał korbowy z połączonym 
korbowodem, który z kolei jest połączony z membraną.
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Sprężanie powietrza w sprężarce śrubowej. Na rysunku 1 powietrze wypełnia przestrzeń między wirnikami. Przy każdym 
obrocie przestrzeń ta coraz bardziej się zmniejsza.

Element sprężający i zespół napędowy smarowanej olejem sprężarki śrubowej.
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Nowoczesny zintegrowany zespół napędowy smarowanej olejem sprężarki śrubowej.

2:7

An oil lubricated screw compressor element.

Stopień sprężania w bezolejowej sprężarce śrubowej. Wirnik męski i żeński są umieszczone w łożyskach w obudowie wir-
ników, która jest chłodzona wodą. Po obu stronach wirników znajdują się uszczelnienia powietrzne i olejowe. Oba wirniki 
są podłączone do skrzyni przekładniowej zapewniającej pracę z bardzo małymi prześwitami między powierzchniami obu 
wirników.

2:8
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tem chłodzenia międzystopniowego w celu osiągnię-
cia wyższych wartości ciśnienia.

2.1.5.2 Sprężarki śrubowe z wtryskiem płynu
Sprężarka śrubowa z wtryskiem płynu jest chłodzo-
na i smarowana przez płyn, który jest wtryskiwany 
do komory sprężania, a często także do łożysk sprę-
żarki. Jego funkcją jest schładzanie i smarowanie 
ruchomych części elementu sprężającego, schładza-
nie powietrza sprężanego wewnątrz elementu oraz 
uszczelnianie kostrukcji. 
Dzisiaj najczęściej stosowanym płynem jest olej, któ-
ry ma dobre właściwości smarne. Jednakże stosowa-
ne są także inne płyny np. woda lub polimery. Śru-
bowe elementy sprężające z wtryskiem płynu mogą 

być produkowane z założeniem wysokiego sprężu. 
Wtedy jeden stopień sprężania wystarczy do tego by 
uzyskać ciśnienie o wartości do 14 bar, a nawet do 
17 bar, aczkolwiek kosztem ograniczenia efektywno-
ści energetycznej.

2.1.6 Sprężarki zębate
Element sprężający w sprężarkach zębatych składa 
się z dwóch wirników które obracają się w przeciw-
nych kierunkach w komorze sprężania.
Proces sprężania składa się z fazy wlotu, fazy sprę-
żania i fazy wylotu. W fazie wlotu powietrze jest 
zasysane do komory sprężania dopóki wirniki nie 
zablokują wlotu. W fazie sprężania zassane powietrze 
znajduje się w komorze sprężania, której przestrzeń 

Diagram przepływu dla sprężarki śrubowej z wtryskiem oleju.

Diagram przepływu dla sprężarki śrubowej bezolejowej.
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staje się coraz mniejsza podczas ruchu wirników. 
Wylot powietrza ma miejsce gdy jeden z wirników 
odsłania kanał wylotowy. Powietrze wydostaje się 
wtedy z komory sprężania. Oba wirniki są zsynchro-
nizowane poprzez przekładnię. Maksymalny spręż 
dla bezolejowej sprężarki zębatej jest limitowany 
przez ograniczenie różnicy temperatur między wlo-
tem i wylotem. W rezultacie dla osiągnięcia wyższych 
wartości ciśnień potrzeba jest kilku stopni sprężania.

2.1.7 Sprężarki spiralne
Sprężarki spiralne są typem bezolejowych rotacyj-
nych sprężarek wyporowych tzn. sprężają określoną 
ilość powietrza w stale zmniejszającej się przestrze-
ni. Element sprężający składa się z jednej zamonto-
wanej w stałym położeniu spirali w obudowie ele-
mentu i drugiej napędzanej silnikiem poruszającej 
się ruchem mimośrodowym. Spirale są zamontowane 
z fazowym przesunięciem ruchu o 180° co umożliwia 
tworzenie się kieszeni powietrznych przy zmienia-
jącej się objętości. Zapewnia to stabilność elementu 
sprężającego. Nieszczelności (przecieki) są zmini-
malizowane ponieważ różnica ciśnień w niszach 
powietrznych jest mniejsza od różnicy ciśnień mię-
dzy wlotem i wylotem.
Spirala ruchoma napędzana jest przez wałek korbowy 
o małym wykorbieniu i porusza się ruchem mimo-
środowym względem środka spirali zamontowanej 
w stałym położeniu. Wlot powietrza umieszczony 
jest u góry obudowy elementu sprężającego.
Jeżeli wirująca spirala porusza się to powietrze jest 
zasysane, zamykane w jednej z kieszeni powietrznych 
i sprężane w kierunku środka spirali gdzie znajduje się 
wylot i zawór zwrotny. Cykl sprężania trwa poprzez 
2.5 obrotu, co wirtualnie powoduje stały przepływ 
powietrza bez pulsacji. Proces sprężania jest stosunko-
wo cichy, nie wywołujący drgań ponieważ w elemen-

Zasada działania sprężarki z podwójnym wirującym zębem.

Wirniki sprężarki z podwójnym wirującym zębem.
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Sprężarka spiralna – przekrój.

Zasada działania sprężarki spiralnej.
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cie nie ma niemal żadnej zmiany momentu obrotowego 
w porównaniu do np. sprężarki tłokowej.

2.1.8 Sprężarki łopatkowe
Zasada działania sprężarki łopatkowej jest taka sama 
jak wielu silników pneumatycznych. Łopatki są zwy-
kle wykonane ze stopów specjalnych, a większość 
sprężarek jest smarowana olejem.
Wirnik z wbudowanymi promieniowo łopatkami 
zamontowany jest mimośrodowo w obudowie stoja-
na. Kiedy wirnik obraca się łopatki są dociskane do 
ścianek stojana na skutek działania siły odśrodkowej. 
Powietrze jest zasysane, gdy odległość między wir-
nikiem i stojanem zwiększa się. Powietrze zostaje 
zamknięte w kieszeniach powietrznych których obję-
tość zmniejsza się w czasie ruchu wirowego. Powietrze 
jest wypychane po natrafieniu na szczelinę wylotową.

2:15
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2.1.9 Dmuchawy Rootsa
Dmuchawa Rootsa nie jest sprężarką wyporową 
ponieważ pracuje bez sprężania wewnętrznego. 
Gdy przestrzeń natrafi na otwór wylotowy sprężone 
powietrze wpływa tam od strony ciśnieniowej. Po 
raz pierwszy ma tutaj miejsce sprężanie gdy objętość 
komory sprężania zmniejsza się przy nieprzerwanej 
rotacji. Tak więc sprężanie ma miejsce przy pełnym 
przeciwciśnieniu czego wynikiem jest mała wydaj-
ność i wysoki poziom hałasu. 
Dwa symetryczne wirniki pracują w obudowie o pła-
skich zakończeniach i cylindrycznym przekroju. Wirniki 
są zsynchronizowane przy pomocy przekładni zębatej. 
Dmuchawy są zwykle chłodzone powietrzem i bezolejo-
we. Niska wydajność ogranicza użycie dmuchaw do zasto-
sowań niskociśnieniowych i sprężania jednostopniowego 
nawet jeżeli dostępne są wersje dwu- lub trójstopniowe. 
Dmuchawy Rootsa mają często zastosowanie jako pompy 
próżniowe oraz przy transporcie pneumatycznym.

Zasada sprężania w dmuchawie Rootsa.
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2.2 Sprężarki 
dynamiczne

2.2.1 Uwagi ogólne dotyczące 
sprężarek dynamicznych
Sprężarki dynamiczne dostępne są jako modele w wersji 
promieniowej i osiowej. Często są nazywane turbosprę-
żarkami. Sprężarki w wersji promieniowej nazywane 
są sprężarkami odśrodkowymi. Sprężarki dynamiczne 
pracują przy stałym ciśnieniu inaczej niż np. sprężarki 
wyporowe dla których wartością stałą jest przepływ. Na 
pracę sprężarki dynamicznej ma wpływ kilka czynni-
ków zewnętrznych np. niewielka zmiana ciśnienia wlo-
towego powoduje dużą zmianę wydajności.
 
2.2.2 Sprężarki odśrodkowe
Sprężarki odśrodkowe charakteryzują się przepły-
wem promieniowym. Powietrze jest zasysane do 
środka obracającego się wirnika z umieszczonymi 
promieniowo łopatkami i jest odrzucane na zewnątrz 
wirnika na skutek działania siły odśrodkowej.  

Promieniowy ruch cząstgeczek powietrza powoduje 
równoczesny wzrost ciśnienia i powstawanie energii 
kinetycznej. Zanim powietrze zostanie wprowadzone 
do środka następnego wirnika przechodzi przez dyfu-
zor i spiralę gdzie energia kinetyczna zamieniana jest 
na ciśnienie.
Na każdym stopniu sprężania osiągana jest pewna 
część ogólnego wzrostu ciśnienia generowanego przez 
sprężarkę. W maszynach przemysłowych maksymalna 
wartość stosunku ciśnień na stopniu sprężania sprężar-
ki odśrodkowej jest zwykle niższa niż 3. Wyższe war-
tości stosunku ciśnień ograniczają sprawność stopnia 
sprężania. Niskociśnieniowe instalacje sprężarkowe 
o jednym stopniu sprężania stosowane są na przykład 
w oczyszczalniach ścieków. Sprężarki wielostopnio-
we sprężarkowe mają możliwość chłodzenia między-
stopniowego, co ogranicza zużycie energii. Sprężarki 
wielostopniowe mogą posiadać kilka stopni w oparciu 
o jeden wolnoobrotowy wał. Ta koncepcja często jest 
stosowana w przemyśle petrochemicznym, gazow-
niczym lub rozwiązaniach procesowych. Stosunek 
ciśnień w każdym stopniu sprężania jest niski, ale duża 
ilość stopni sprężania i/lub wiele sprężarek ustawio-
nych w szeregu umożliwia osiągnięcie wymaganego 
ciśnienia wylotowego. W instalacjach sprężonego 

Trójstopniowa sprężarka odśrodkowa ze zintegrowaną przekładnią.
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powietrza zintegrowana ze stopniami sprężania skrzy-
nia przekładniowa umożliwia obracanie się wirników 
na szybkoobrotowych wałkach zębatych. 
Wirnik ma konstrukcję albo otwartą albo zamkniętą. 
Ta pierwsza jest najczęściej spotykana przy sprężaniu 
powietrza. Wirnik wykonany jest zwykle ze stopu spe-
cjalnej stali nierdzewnej lub aluminium. W porównaniu 
z innymi typami sprężarek osiągane są tu bardzo wyso-
kie prędkości od 15 000 do 100 000 obr/min.
Oznacza to, że wałek sprężarki lub wałek zębaty osa-
dzony jest w łożyskach ślizgowych z warstwą olejową 

zamiast tocznych. Z drugiej strony łożyska z warstwą 
powietrzną lub aktywne łożyska magnetyczne stosowa-
ne są w sprężarkach całkowicie bezolejowych.
Sprężarki wielostopniowe mają dwa wirniki zamon-
towane na każdym końcu tego samego wałka po to, 
by wyrównać obciążenia osiowe spowodowane przez 
różnicę ciśnień. W przypadku standardowych zasto-
sowań używane są 2 lub 3 stopnie sprężania chłodni-
cami międzystopniowymi.
W nowoczesnych konfiguracjach odśrodkowych spręża-
rek powietrza stosowane są ultraszybkoobrotowe silniki 
elektryczne w celu bezpośredniego napędzania wirni-
ków. Ta technologia pozwala na stworzenie całkowicie 
bezolejowej kompaktowej sprężarki bez skrzyni prze-
kładniowej i związanego z nią systemu smarowania. 
Każda sprężarka odśrodkowa musi być w odpowiedni 
sposób uszczelniona po to, by ograniczyć przecieki 
w miejscu, w którym wałek przechodzi przez obudowę 
sprężarki. Stosuje się wiele typów uszczelnień, a najno-
wocześniejsze można spotkać w sprężarkach o dużej 
prędkości obrotowej przystosowanych do wysokich ciś-
nień. Cztery najczęściej spotykane typy uszczelnień to: 
uszczelnienia labiryntowe, uszczelnienia pierścieniowe 
(zwykle uszczelki grafitowe pracujące na sucho, ale sto-
sowane są nawet uszczelnienia cieczowe), uszczelnienia 
mechaniczne i uszczelnienia hydrostatyczne.

Sprężarka osiowa.

Nowoczesna wysokoobrotowa sprężarka odśrodkowa z napędem bezpośrednim.
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2.2.3 Sprężarki osiowe
Sprężarki osiowe charakteryzują się przepływem 
osiowym, powietrze lub gaz przechodzą wzdłuż 
wałka poprzez rowki wirnika stacjonarnego i obroto-
wego. W ten sposób prędkość powietrza jest w tym 
samym czasie stopniowo zwiększana ponieważ sta-
cjonarne łopatki zmieniają energię kinetyczną na 
ciśnienie. Sprężarka ma zwykle wbudowany bęben 
wyważający w celu zrównoważenia sił osiowych.
Sprężarki osiowe są generalnie mniejsze od odpo-
wiadających im sprężarek odśrodkowych i pracują 
zwykle przy wyższych prędkościach obrotowych. 
Stosowane są przy stałym wysokim objętościowym 
natężeniu przepływu i średniej wartości ciśnienia na 
przykład w systemach wentylacyjnych. Biorąc pod 
uwagę ich wysoką prędkość obrotową stanowią ide-
alne rozwiązanie dla turbin gazowych generujących 
energię elektryczną i napędów lotniczych.

2.3 Inne sprężarki

2.3.1 Pompy próżniowe
Podciśnienie oznacza ciśnienie niższe niż ciśnienie 
atmosferyczne. Pompa próżniowa to urządzenie, 
które zasysa powietrze z zamkniętej przestrzeni 
wytwarzając tam podciśnienie. Cechą charaktery-
styczną pomp próżniowych jest to, że pracują przy 

bardzo wysokim stosunku ciśnień. Dlatego też 
powszechne są tu maszyny wielostopniowe. Sprę-
żarki wielostopniowe mogą być również stosowane 
do wytwarzania podciśnienia w paśmie ciśnień 1 bar 
i 0.1 bar.

2.3.2 Boostery (doprężacze)
Booster to sprężarka, która pracuje z powietrzem już 
sprężonym i spręża je do wyższej wartości ciśnienia. 
Stosowana jest do wyrównywania spadków ciśnień 
powstałych na długich przewodach rurowych lub 

Zakresy robocze niektórych typów pomp próżniowych.
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Adiabatyczny pobór energii dla doprężacza przy bez-
względnym ciśnieniu końcowym 8 bar. 
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w zastosowaniach, gdzie wyższe ciśnienie koniecz-
ne jest w procesie pośrednim. Sprężanie może być 
jedno- lub wielostopniowe, a sprężarka może być 
sprężarką wyporową lub dynamiczną. Najbar-
dziej popularne są sprężarki tłokowe. Pobór mocy 
w przypadku boosterów zwiększa się wraz ze wzro-
stem stosunku ciśnień i spadkiem masy przepływu. 
Krzywa poboru mocy jako funkcji ciśnienia wloto-
wego ma w zasadzie taki sam kształt jak krzywa dla 
pompy próżniowej.

2.3.3 Wzmacniacze ciśnienia
Doprężacz to rodzaj sprężarki czołowej napędzanej 
przez samo sprężone powietrze (nazywane tu pro-
pelentem). Służy do podwyższania ciśnienia danej 
substancji np. przy testach laboratoryjnych zaworów, 
rur i węży. Ciśnienie 7 bar może być jednostopniowo 
zwiększone do 200 bar, a wielostopniowo nawet do 

1700 bar. Doprężacze dostępne są tylko dla bardzo 
małych przepływów.
Po wpłynięciu propelentu tłok zostaje przyciśnię-
ty do dołu i wymusza wypłynięcie medium pod 
wysokim ciśnieniem. Wzmacniacz może pracować 
w procesie cyklicznym aż do osiągnięcia założonej 
wartości ciśnienia. W ten sposób mogą być sprężane 
wszystkie gazy obojętne. We wzmacniaczu ciśnienia 
można również sprężać powietrze, ale musi być ono 
całkowicie pozbawione domieszek oleju aby uniknąć 
samozapłonu.

2.4 Uzdatnianie 
sprężonego powietrza

2.4.1 Osuszanie sprężonego 
powietrza
Powietrze atmosferyczne zawiera parę wodną; wię-
cej przy wyższej temperaturze i mniej przy niższej. 
Jeżeli powietrze jest sprężane to koncentracja wody 
wzrasta. Na przykład sprężarka o ciśnieniu roboczym 
7 bar i wydajności 200 l/s, która zasysa powietrze 
o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 80% 
uwalnia do instalacji sprężonego powietrza 10 litrów 
wody w ciągu godziny pracy. 
Termin ciśnieniowy punkt rosy (PDP) używany 
jest w celu opisania zawartości wody w sprężonym 
powietrzu. Jest to temperatura, przy której para wod-
na zamienia się w wodę przy aktualnym ciśnieniu. 
Niski ciśnieniowy punkt rosy (PDP) oznacza niewiel-
ką ilość pary wodnej w sprężonym powietrzu.

Należy pamiętać, że nie można porównywać atmos-
ferycznego punktu rosy z ciśnieniowym punktem 
rosy (PDP) przy porównywaniu różnych osuszaczy. 
Na przykład ciśnieniowy punkt rosy (PDP) przy tem-
peraturze 2°C i ciśnieniu 7 bar odpowiada wartości 
punktu rosy przy –23° i ciśnieniu atmosferycznym. 
Użycie filtracji w celu usunięcia wilgoci nie jest sku-
teczne. Przyczyną tego jest stałe skraplanie się pary 
wodnej. Można to zrobić jedynie za pomocą osu-
szacza sprężonego powietrza, który dobierany jest 
w zalezności od wymaganej temperatury cisnienio-
wego punktu rosy. Z punktu widzenia kosztów im 
niższy wymagany jest punkt rosy tym wyższe są 
koszty operacyjne osuszania powietrza. Istnieje pięć 
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Jednostopniowy wzmacniacz ciśnienia – przekrój poprzeczny.

1. Propellant
2. Low pressure piston
3. High pressure piston
4. Seal
5. Compression chamber
6. Intake
7. Outlet

1. Materiał napędowy
2. Tłok niskiego ciśnienia
3. Tłok wysokiego ciśnienia
4. Uszczelnienie
5. Komora sprężania
6. Wlot
7. Wylot
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metod usuwania wilgoci ze sprężonego powietrza: 
chłodzenie plus separacja, nadkompresja, membrany, 
absorpcja i adsorpcja. 

2.4.1.1 Chłodnica końcowa
Chłodnica końcowa to wymiennik ciepła, który chłodzi 
gorące sprężone powietrze doprowadzając do skrople-
nia wody, która inaczej skropliła by się instalacji sprężo- 
nego powietrza. Chłodzona jest wodą lub powietrzem, 
zwykle wyposażona w separator wody z automatycz-
nym spustem. Powinna być montowana za sprężarką.

80–90% wody powstałej ze skroplenia pary jest 
gromadzone w separatorze wody chłodnicy końco-
wej. Temperatura sprężonego powietrza za chłod-
nicą końcową jest ok. 10°C wyższa niż temperatura 
czynnika chłodzącego, ale może różnić się w zależ-
ności od typu chłodnicy. Chłodnica końcowa sto-
sowana jest we właściwie wszystkich instalacjach. 
W większości nowoczesnych sprężarek chłodnica 
końcowa jest wbudowana wewnątrz sprężarki.

Sprężarka, która dostarcza 200 litrów powietrza na sekundę dostarcza również ok. 240 litrów wody w ciągu dnia jeżeli pracuje 
przy temperaturze powietrza 20°C. Aby uniknąć problemów i usterek na skutek skraplania się wody w rurach i podłączonym 
sprzęcie, sprężone powietrze musi być osuszone. Osuszanie ma miejsce w chłodnicy końcowej i sprzęcie osuszającym tak, 
jak to pokazano na rysunku.

Wykres pokazuje zależność między punktem rosy i ciśnieniowym punktem rosy.

2:23
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2.4.1.2 Osuszacz ziębniczy
Osuszanie ziębnicze oznacza, że sprężone powietrza 
jest schładzane, co powoduje skroplenie dużej ilo-
ści wody, która może być oddzielona od sprężonego 
powietrza. Po schłodzeniu i wydzieleniu wody sprężo-
ne powietrze jest ponownie podgrzewane do tempera-
tury pokojowej tak, że poza osuszaczem nie dochodzi 
do kondensacji. Taka wymiana ciepła pomiędzy wcho-
dzącym, a wychodzącym sprężonym powietrzem 
obniża również temperaturę wchodzącego powietrza 
i w ten sposób obniża wymaganą wydajność układu 
chłodzenia. Chłodzenie sprężonego powietrza odbywa 
się przy pomocy zamkniętego systemu z czynnikiem 
chłodniczym. Precyzyjne sterowanie pracą osuszacza 
ziębniczego poprzez inteligentne algorytmy sterowa-
nia pozwala znacznie obniżyć zużycie energii w nowo-
czesnych urządzeniach tego typu. Osuszacze ziębnicze 
stosowane są przy temperaturze ciśnieniowego punk-
tu rosy od +2°C do +10°C. Stosowanie przy niższych 
temperaturach ogranicza punkt zamarzania skroplonej 
wody. Osuszacze dostępne są w wersji wolnostojącej 
lub jako moduł wbudowany wewnątrz sprężarki. Ta 
ostatnia wersja pozwala na ograniczenie powierzchni 
potrzebnej do wykonania instalacji sprężonego powie-
trza i optymalne dopasowanie wydajności osuszacza 
do wydajności sprężarki.

W nowoczesnych osuszaczach ziębniczych stosowa-
ne są gazy ziębnicze o niskim potencjale tworzenia 
efektu cieplarnianego (GWP). W razie przypadkowe-
go uwolnienia do atmosfery tego typu gazy ziębnicze 

w mniejszym stopniu przyczyniają się wzmagania 
tego zjawiska. W przyszłości wartość GWP będzie 
jeszcze niższa zgodnie z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska.

Różne chłodnice końcowe i separatory wody. Zasadą działania separatora wody może być oddzielanie odśrodkowe lub oddzie-
lanie poprzez zmiany kierunku i prędkości.

Przykłady tego jak zmieniają się różne parametry po przej-
ściu powietrza przez sprężarkę, chłodnicę końcową i osu-
szacz ziębniczy.
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2.4.1.3 Nadkompresja
Nadkompresja jest być może najłatwiejszym sposo-
bem osuszania sprężonego powietrza.
Powietrze jest najpierw sprężone do wyższej wartości 
ciśnienia niż zamierzone ciśnienie robocze co oznacza, 
że koncentracja pary wodnej wzrasta. Następnie powie-
trze jest schładzane i przy tym oddzielana jest woda. 
Potem powietrze rozpręża się do żądanej wartości ciś-
nienia roboczego i osiągana jest niższa wartość ciśnie-
niowego punktu rosy (PDP). Jednakże tę metodę można 
stosować tylko w przypadku bardzo małego natężenia 
przepływu ze względu na duży pobór energii.

2.4.1.4 Osuszanie absorpcyjne
Osuszanie absorpcyjne jest procesem chemicznym 
gdzie para wodna wiązana jest z materiałem absorpcyj-
nym. Materiał ten może znajdować się w stanie stałym 
lub ciekłym. Często używane są tu: chlorek sodu i kwas 

siarkowy co oznacza, że należy brać pod uwagę możli-
wość korozji. Ta metoda nie jest szeroko rozpowszech-
niona i wymaga dużych ilości materiału absorpcyjnego. 
Punkt rosy jest obniżany w ograniczonym stopniu.

2.4.1.5 Osuszanie adsorpcyjne
Ogólna zasada pracy osuszaczy adsorpcyjnych jest 
prosta: zawilgocone powietrze płynie przez materiał 
higroskopijny (typowym materiałem stosowanym 
w osuszaczach jest żel krzemionkowy, sita moleku-
larne, aktywowany tlenek glinu) i jest tam osuszane.
Przejmowanie wody z zawilgoconego sprężonego 
powietrza przez materiał higroskopijny lub „desykant” 
powoduje, że desykant staje się coraz bardziej nasy-
cony przez odebraną wodę. W celu utrzymania efek-
tywności osuszania wymagana jest regularna regene-
racja desykantu. Dlatego też osuszacze adsorpcyjne 
wyposażone są zwykle w dwie kolumny osuszające: 

Zasada działania osuszacza ziębniczego.
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A. Wlot sprężonego powietrza
B. Wymiennik ciepła powietrze/powietrze
C. Wymiennik ciepła powietrze/czynnik chłodniczy
D. Separator wody

E. Suche sprężone powietrze
F. Sprężarka
G. Skraplacz
H. Zawór rozprężny
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Śrubowa sprężarka bezolejowa z osuszaczem adsorpcyj-
nym typu MD.

2:29

pierwsza z nich osusza wchodzące sprężone powie-
trze, podczas gdy druga jest poddawana regeneracji. 
Po zakończeniu cyklu regeneracji następuje zamiana 
funkcji kolumn osuszających. Typowa wartość ciś-
nieniowego punktu rosy (PDP), którą można osiąg-
nąć w tych osuszaczach wynosi -40°C co zapewnia 
uzyskiwanie bardzo suchego powietrza. Dzięki temu 
osuszacze adsorpcyjne mogą być wykorzystywane 
w najbardziej krytycznych zastosowaniach. 
Istnieją cztery różne sposoby regeneracji desykantu 
i właśnie metoda regeneracji określa typ osuszacza 
adsorpcyjnego. Bardziej energooszczędne typy są 
zwykle lepiej wyposażone i droższe.

1) Osuszacze regenerowane upustem sprężonego 
powietrza (nazywane również osuszaczami „rege-
nerowanymi na zimno”). 

 Te osuszacze są najlepszym rozwiązaniem przy-
padku małych wartości przepływu. Proces regene-
racji odbywa się przy pomocy osuszonego powie-
trza, które pobierane jest z wylotu i rozprężane. 
Wymaga on ok. 15-20% nominalnej wydajności 
osuszacza przy cisnieniu roboczym 7 bar(e).

2) Osuszacze regenerowane na gorąco. 
 W osuszaczach tych proces regeneracji odbywa się 

przy pomocy osuszonego powietrza, które pobierane 
jest z wylotu, rozprężane i przepuszczane przez ele-
ment grzejny. W ten sposób przepływ powietrza rege-
neracyjnego jest ograniczany do około 8%. Ten typ 
osuszacza zużywa ok. 25% mniej energii w porówna-
niu do osuszacza regenerowanego na zimno.

3) Osuszacze regenerowane poprzez nadmuch powie-
trza. 

 Powietrze atmosferyczne jest wdmuchiwane przy 
pomocy dmuchawy poprzez podgrzewacze elek-
tryczne do mokrego desykantu w celu regeneracji. 
W przypadku tego typu osuszaczy do regenera-
cji desykantu nie jest wykorzystywane sprężone 
powietrze pochodzące ze sprężarki i dlatego zuży-
cie energii jest tu o 40% niższe w porównaniu do 
osuszaczy regenerowanych na zimno.

4) Osuszacze wykorzystujące do regeneracji ciepło 
sprężania (Osuszacze typu HOC). 

 W tego typu osuszaczach desykant jest regene-
rowany przy wykorzystaniu dostępnego ciepła 
sprężania. Nie jest ono przekazywane do chłod-
nicy końcowej lecz wykorzystywane do regenera-
cji desykantu. Osuszacze tego typu pozwalają na 
osiągnięcie wartości ciśnieniowego punktu rosy 
na poziomie -20°C bez wykorzystywania żadnej 
dodatkowej energii. Niższe wartości ciśnieniowe-
go punktu rosy można osiągnąć przy zastosowaniu 
dodatkowych grzałek.

Przed rozpoczęciem osuszania adsorpcyjnego należy 
zawsze zastosować system separacji wody i jej odpro-
wadzania. Jeżeli sprężone powietrze jest wytwarzane 
przez sprężarkę ze smarowaniem olejowym, to należy 

Osuszacz adsorpcyjny regenerowany na zimno.

2:28
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Dysza powietrza regeneracyjnego
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zainstalować filtr oleju przed układem osuszania powie-
trza. W większości przypadków za układem osuszania 
adsorpcyjnego wymagany jest filtr cząstek stałych.
Osuszacze wykorzystujące do regeneracji ciepło 
sprężania (HOC) mogą być stosowane wyłącznie 
ze sprężarkami bezolejowymi ponieważ tylko takie 
sprężarki wytwarzają wystarczającą ilość ciepła do 
uzyskania odpowiednio wysokich temperatur w celu 
regeneracji osuszacza. 

Specjalnym typem osuszacza wykorzystującego do 
regeneracji ciepło sprężania (HOC) jest osuszacz 
adsorpcyjny z wirującym bębnem, który jest zaim-
pregnowany desykantem. Jedna część takiego bębna 

Osuszacz adsorpcyjny regenerowany gorącym powietrzem z dmuchawy. Podczas, gdy lewa kolumna osusza sprężone powie-
trze, prawa w tym czasie jest poddawana procesowi regeneracji. Po schłodzeniu i wyrównaniu ciśnienia kolumny automatycz-
nie przełączają się i proces regeneracji następuje w lewej kolumnie.
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(jedna czwarta) poddawana jest procesowi regeneracji 
przy pomocy gorącego sprężonego powietrza (130–
200°C) pochodzącego ze sprężarki. Zregenerowane 
powietrze jest następnie schładzane, skroplona woda 
zostaje odprowadzona a powietrze wraca do głów-
nego strumienia powietrza zasysane przez ejektor. 
Reszta powierzchni bębna osuszającego (trzy czwarte) 
wykorzystywana jest do osuszania sprężonego powie-
trza z chłodnicy końcowej sprężarki. Taki system nie 
powoduje żadnych strat sprężonego powietrza. Pobór 
mocy dla takiego osuszacza ogranicza się do mocy 
koniecznej do zasilania silnika obracającego bęben. 
Na przykład osuszacz o wydajności 1000 l/s wymaga 
tylko mocy 120 W. Dodatkowo nie ma strat sprężone-
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go powietrza i nie jest wymagany ani filtr oddzielający 
cząstki ani filtr oleju.

2.4.1.6 Osuszacze typu membranowego
Filtry membranowe wykorzystują proces permeacji 
składników gazowych zawartych w powietrzu. Osu-
szacz ma postać cylindra wyposażonego w tysiące 
cieniutkich rurkowych włókien polimerowych wypo-
sażonych w powłokę wewnętrzną. Te włókna sta-
nowią permeacyjnie selektywną przeponę dla pary 
wodnej. Przefiltrowane powietrze zawierające parę 
wodną wnika do cylindra, powierzchnia membra-
ny pozwala parze wodnej na przeniknięcie ścianki 
membrany. Para zostaje zatrzymana między włók-
nami, podczas gdy suche powietrze przemieszcza się 
dalej poprzez włókna w cylindrze przy niemal takiej 
samej wartości ciśnienia jaką miało przy wejściu 
do filtra. Zgromadzona woda odprowadzana jest na 
zewnątrz cylindra do atmosfery. 
Permeacja lub separacja zachodzi na skutek róż-
nicy wartości ciśnienia cząstkowego gazu między 

Osuszacz adsorpcyjny z obrotowym bębnem wykorzystujący ciepło sprężania (HOC) – typ MD.
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Zasada działania osuszacza membranowego.
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Wet air
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Dry air

wewnętrzną i zewnętrzną stroną rurkowego włókna.
Filtry typu membranowego są proste w obsłudze, 
ciche w działaniu, nie mają żadnych elementów 
ruchomych, zużywają mało energii i wymagają mini-
malnej obsługi technicznej (zwykle dotyczy ona filtra 
przed osuszaczem).
Oprócz separacji wody przy pomocy membrany moż-
na również dokonać separacji składników gazowych 
w zależności od charakterystyki materiału z którego 
zrobione są włókna. Separacja różnych gazów doko-
nywana jest na skutek różnicy wielkości moleku-
larnej i rozpuszczalności gazu w membranie. Gazy 
o mniejszych wielkościach molekularnych charakte-
ryzują się większą dyfuzją i można je łatwo oddzielić 
na skutek różnicy w mobilności. Bazując na tej właś-
ciwości specjalne membrany mogą być używane np. 
w generatorach azotu. 

2.4.2 Filtry
Cząstki znajdujące się w powietrzu, które przechodzi 
przez filtr można usunąć na kilka różnych sposobów. 

Osuszone
powietrze

Wilgotne 
powietrze

Odprowadzenie wilgoci
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Jeżeli cząstki te są większe niż otwory w materiale fil-
tra to są one usuwane mechanicznie („odsiewane”).
Zwykle ma to zastosowanie do cząstek większych niż 
1 mm. Skuteczność filtra zwiększa się w przypadku 
zwiększenia gęstości materiału filtra; materiał filtra 
składać się będzie wtedy z cieńszych włókien. Czą-
steczki mniejsze od 1 mm gromadzą się na włóknach 
dzięki 3 mechanizmom fizycznym: zderzeniom bez-
władnościowym, przechwyceniu i dyfuzji.
Zderzenia bezwładnościowe mają miejsce w przy-
padku stosunkowo dużych cząsteczek i / lub dużych 
prędkości gazu. Ze względu na dużą bezwładność 
ciężka cząsteczka nie podąża zgodnie z linią prądu 
lecz porusza się prosto i zderza się z włóknami. Ten 
mechanizm występuje głównie w przypadku cząste-
czek o wielkości ponad 1 μm i odgrywa tym większą 
rolę im większa jest wielkość cząsteczek. Przechwy-
cenie ma miejsce gdy cząsteczka nie podąża za linią 

prądu, ale promień cząsteczki jest większy niż odle-
głość między linią prądu i obwodem włókna. Osa-
dzanie cząsteczek na skutek dyfuzji występuje, gdy 
bardzo mała cząsteczka nie podąża za linią prądu, 
ale porusza się po przypadkowym torze niezgodnie 
z linią prądu na skutek ruchów Browna. Ma to tym 
większe znaczenie im mniejsza jest wielkość cząste-
czek i prędkość powietrza.

Zdolność filtra do separacji cząsteczek jest połącze-
niem opisanych powyżej cech (których znaczenie jest 
zależne od wielkości cząsteczek). W rzeczywistości 
każde rozwiązanie jest pewnym kompromisem ponie-
waż nie ma filtra skutecznego w całym zakresie wiel-
kości cząsteczek. Nawet efekt prędkości strumienia nie 
jest czynnikiem decydującym dla zdolności separowa-
nia dla cząsteczek o różnych wielkościach. Generalnie 
najtrudniejsze do oddzielenia są cząsteczki o wielkości 
od 0.1 do 0.2 μm. (MPPS – rozmiar najbardziej pene-
trującej cząstki). Tak, jak to zostało napisane powyżej, 
całkowita skuteczność filtra koalescencyjnego opiera 
się na połączeniu wszystkich zachodzących mecha-
nizmów. Oczywiście znaczenie każdego z mechani-
zmów, wielkość cząstek, które są zatrzymywane dzięki 
każdemu z tych mechanizmów i całkowita skuteczność 
w ogromnej mierze zależą od rozkładu cząstek w aero-
zolu, prędkości powietrza i rozkładu włókien o różnych 
średnicach w medium filtrującym. 

Olej i woda w postaci aerozolu zachowują się podob-
nie do innych cząstek i mogą być również separowa-

Mechanizm zachowania cząstek przy zderzeniu z materia-
łem filtra.

Wydajność filtra w funkcji wielkości cząstek.
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ne przy pomocy filtra koalescencyjnego. W filtrze 
te płynne aerozole łączą się w większe krople, które 
spadają na dno filtra na skutek siły grawitacji. Filtr 
może oddzielać olej zarówno w formie aerozolu jak 
i w formie płynnej. Jednakże w przypadku oleju 
w formie płynnej ze względu na naturalne wyso-
kie stężenie będzie następował duży spadek ciśnie-
nia i przenoszenie oleju w powietrzu. Jeżeli ma być 
oddzielany olej w formie pary, to filtr musi zawierać 
odpowiedni materiał adsorpcyjny, zwykle węgiel 
aktywny (patrz również rozdział 3.2.5).
Wszystkie urządzenia filtrujące powodują spadek 
ciśnienia, co wiąże się ze stratami energii w instalacji 
sprężonego powietrza. Dokładniejsze filtry o ściślej-
szej strukturze powodują większe spadki ciśnienia 
i mogą się szybciej zapchać. Wymagają częstszych 
wymian i w rezultacie generują wyższy koszt obsługi 
technicznej. Jakość powietrza w kryteriach ilości czą-
steczek i obecności wody i oleju w powietrzu została 
zdefiniowana w normie ISO–8573 dotyczącej czysto-
ści powietrza (patrz rozdział 3.2). W celu wyelimino-
wania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia sprężone-
go powietrza w procesach krytycznych zalecane jest 
stosowanie sprężonego powietrza sklasyfikowanego 
jako Klasa 0. 
Ponadto filtry muszą zostać skonfigurowane w taki spo-
sób, by nie tylko mogły prawidłowo filtrować powietrze 

o przepływie nominalnym, ale by miały większą wydaj-
ność i mogły pracować nawet przy spadkach ciśnienia 
spowodowanych częściową blokadą filtra.

2.5 Systemy 
sterowania i regulacji

2.5.1 Uwagi ogólne dotyczące regulacji
Często zdarza się tak, że użytkownik wymaga stałego 
ciśnienia w systemie sprężonego powietrza. Wyma-
ganie takie powoduje, że należy zastanowić się nad 
możliwością kontroli ilości sprężonego powietrza 
płynącego ze sprężarki. Istnieje kilka sposobów roz-
wiązania tego problemu w zależności od np. typu 
sprężarki, dopuszczalnych zmian wartości ciśnienia, 
zmian poboru i dopuszczalnych strat.
Energia stanowi ok. 80% całkowitych kosztów sprężo-
nego powietrza co oznacza, że należy dobrze przemy-
śleć wybór systemu regulacyjnego. Po pierwsze dla-
tego, że różnice wydajności zależą w bardzo dużym 
stopniu od typu sprężarki i od producenta. Sytuację 
idealną mamy wtedy gdy pełna wydajność sprężarki 
jest dokładnie przystosowana do żądanego poboru np. 

Tak może wyglądać w rzeczywistości filtr oddzielający 
cząstki. Duża obudowa filtra i duża powierzchnia filtra 
oznaczają mniejszą prędkość powietrza, mniejszy spadek 
ciśnienia i dłuższy okres eksploatacji.

Filtr usuwający olej, wodę i cząsteczki pyłu.

2:35
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poprzez staranne dobranie przełożenia przekładni, 
czegoś co jest bardzo często używane w zastosowa-
niach procesowych. U pewnej liczby użytkowników 
można zaobserwować zjawisko „ samoregulacji ” tzn. 
zwiększone ciśnienie powoduje zwiększone natężenie 
przepływu, co tworzy stabilny system. Przykładem 
mogą być przenośniki pneumatyczne, zabezpieczenia 
przed tworzeniem się lodu, chłodzenie, itp. Jednakże 
zwykle natężenie przepływu musi być kontrolowane, 
co często dzieje się przy pomocy urządzeń wbudowa-
nych wewnątrz sprężarki. Wyróżniamy dwie grupy 
takich systemów regulacyjnych:

1. System ciągłej regulacji wydajności obejmuje stałą 
kontrolę silnika lub zaworu zgodnie ze zmianami 
ciśnienia. Wynikiem tego są małe zmiany ciśnienia 
(0.1–0.5 bar) w zależności od wzmocnienia syste-
mu regulacyjnego i prędkości obrotowej.

2. System regulacyjny dociążenie/odciążenie jest najpo-
pularniejszym systemem regulacyjnym i dopuszcza 
zmiany ciśnienia zawarte w pewnym przedziale 
wartości. System ten działa poprzez całkowite zatrzy-
manie przepływu przy większej wartości ciśnienia 
(odciążenie) i przywrócenie przepływu (dociążenie) 
gdy ciśnienie spadnie do najniższej wartości. Zmia-
ny wartości ciśnienia zależą od dopuszczalnej liczby 
cykli dociążania/odciążania na jednostkę czasu, zwy-
kle jest to przedział od 0.3 do 1 bar.

2.5.2 Zasady regulacji dla sprężarek 
wyporowych

2.5.2.1 Upust ciśnienia
Historycznie pierwszą metodą regulacji dla sprężar-
ki był zawór nadmiarowy ciśnienia, który umożli-
wia ujście ciśnienia do atmosfery. Zawór w swojej 
najprostszej wersji może być utrzymywany przy 
pomocy sprężyny, a napięcie sprężyny określa war-
tość ciśnienia końcowego.
Często zamiast tego stosowany jest serwo-zawór, któ-
ry jest sterowany przy pomocy regulatora. Umożliwia 
to łatwą kontrolę ciśnienia, a zawór może również 
działać jako zawór odciążeniowy podczas urucha-
miania sprężarki pod ciśnieniem. Upust ciśnienia 
wymaga dużej ilości energii ponieważ sprężarka 
musi stale pokonywać pełne przeciwciśnienie.
Wariant, który jest stosowany w mniejszych sprę-
żarkach opiera się na odciążaniu sprężarki poprzez 
całkowite otwarcie zaworu tak, by sprężarka musia-
ła pokonać ciśnienie atmosferyczne. Zużycie energii 
jest tu zdecydowanie mniejsze.
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1. Ciągła regulacja wydajności    2. Regulacja dociążanie/odciążanie

Czas w sekundach
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2.5.2.5 Start/stop
Sprężarki o mocy mniejszej niż 5–10 kW często są 
sterowane poprzez całkowite wyłączenie silnika elek-
trycznego w chwili gdy ciśnienie osiągnie górną war-
tość graniczną i ponowne uruchamianie gdy ciśnie-
nie dojdzie do dolnej wartości granicznej. Ta metoda 
wymaga dużej pojemności systemu lub dużej różnicy 
ciśnień między ciśnieniem zatrzymania i uruchomie-
nia w celu zminimalizowania obciążenia silnika elek-
trycznego. Jest to efektywna metoda regulacji pod 
warunkiem, że ilość uruchomień na jednostkę czasu 
jest utrzymywana na niskim poziomie.

2.5.2.2 Przewód obejściowy
Regulacja przy zastosowaniu przewodu obejściowe-
go opiera się na tej samej zasadzie co regulacja przy 
pomocy zaworu nadmiarowego. Różnica polega na 
tym, że uwolnione powietrze pod ciśnieniem jest 
schładzane i kierowane ponownie do wlotu sprężarki. 
Ta metoda jest często stosowana w sprężarkach pro-
cesowych, gdzie gaz nie może być wypuszczany do 
atmosfery lub jest na to zbyt cenny.

2:38
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2.5.2.3 Dławienie na wlocie powietrza
Dławienie przy pomocy przepustnicy jest łatwym 
sposobem na ograniczenie przepływu poprzez zwięk-
szenie stosunku ciśnień w sprężarce w zależności 
i zależnie od wytworzonego podciśnienia przy wlocie. 
Metoda ta jest jednak możliwa do stosowania tylko 
przy małych zakresach regulacji.
Sprężarki z wtryskiem cieczy mające duży dopusz-
czalny stosunek ciśnień mogą być jednakże regulo-
wane aż do 10% swojej maksymalnej wydajności. Ta 
metoda wymaga stosunkowo dużej ilości energii ze 
względu na wysoki stosunek ciśnień.

Element sprężający pracuje wtedy przy próżni przy 
wlocie i niewielkim przeciwciśnieniu. Istotnym ele-
mentem jest to, by upust powietrza odbywał się szyb-
ko oraz to, by upuszczana ilość była niewielka po to 
by uniknąć niepotrzebnych strat przy przejściu ze sta-
nu dociążenia do stanu odciążenia. System wymaga 
własnego zbiornika powietrza, którego wielkość jest 
uzależniona od wymaganej różnicy ciśnień między 
wartością ciśnienia dociążania i odciążania i dopusz-
czalnej liczby cykli odciążania w ciągu godziny.
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2.5.2.4 Upust ciśnienia z dławieniem 
na wlocie powietrza
Najczęściej obecnie stosowana metoda regulacji, któ-
ra obejmuje maksymalny zakres regulacji (0–100%) 
przy niskim poborze energii – tylko 15–30% ener-
gii pełnego dociążenia przy odciążonej sprężarce 
(przepływ zerowy). Zawór wlotowy jest zamknięty 
z niewielką tylko szczeliną otwartą w tym samym 
czasie gdy zawór wydmuchowy otwiera się i uwalnia 
wychodzące ze sprężarki powietrze.

2.5.2.6 Regulacja prędkości obrotowej
Silnik spalinowy, turbina lub też sterowany przy 
pomocy częstotliwości silnik elektryczny kontrolują 
prędkość obrotową silnika i, co za tym idzie, natęże-
nie przepływu. Jest to efektywna metoda na osiągnię-
cie stabilnego ciśnienia wylotowego.
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Urządzenie odciążające w sprężarce tłokowej.

Zakres regulacji zależy od typu sprężarki, ale najwięk-
szy jest przy sprężarkach z wtryskiem płynu. Często 
regulacja prędkości obrotowej jest połączona z syste-
mem start/stop przy niskim stopniu dociążenia i z sy-
stemem upustu ciśnienia przy okresach przestoju.

2.5.2.8 Odciążanie zaworu ssawnego
W sprężarkach tłokowych można efektywnie doko-
nywać upustu poprzez mechaniczne wymuszanie 
otwarcia zaworu wlotowego. Powietrze jest wtedy 
wypompowywane i wpompowywane pod tłokiem 
przy minimalnych stratach energii często niższych 
niż 10% mocy na wałku przy dociążeniu. W przy-
padku sprężarek obustronnego działania mamy do 
czynienia z odciążaniem wielostopniowym, gdzie 
jeden cylinder w danym czasie jest równoważony 
w celu lepszego dopasowania wydajności do zapo-
trzebowania. Inną metodą stosowaną w sprężarkach 
procesowych jest umożliwienie otwarcia zaworu 
podczas części ruchu skokowego tłoka i w ten sposób 
osiągnięcie stałej kontroli przepływu.

2.5.2.9 Pełne dociążenie–odciążenie–stop
Jest to najpopularniejsza metoda regulacji stoso-
wana w przypadku sprężarek o mocy większej niż  
5 kW łącząca duży zakres regulacji z niskimi strata-
mi. Praktycznie jest to kombinacja metody start/stop 
i różnych systemów odciążania. Dodatkowe informa-
cje zamieszczone są w rozdziale 2.5.4.2.

2.5.2.7 Zmienna wielkość portu wylotowego
Wydajność sprężarki śrubowej może być regulowana 
poprzez zmianę położenia portu wylotowego w obu-
dowie wzdłużnie w kierunku do wlotu. Jednakże ta 
metoda wymaga dużej ilości energii i jest stosunko-
wo rzadko stosowana.
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1. Rurka instalacyjna
2. Cylinder odciążający
3. Pazur odciążający
4. Krążek zaworu
5. Element ustalający zaworu
6. Głowica cylindra
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2.5.3 Zasady regulacji dla sprężarek 
dynamicznych

2.5.3.2 Regulacja przy wylocie powietrza
Wylotowe łopatki prowadzące (dyfuzor)
W celu dalszej poprawy zakresu regulacji można kon-
trolować przepływ w dyfuzorze stopnia sprężania. 
Normalną wartością jest regulacja o 30% przy zacho-
wanej wartości ciśnienia. Metoda ta stosowana jest 
zwykle w przypadku sprężarek jednostopniowych ze 
względu na złożoność i zwiększone koszty.

Upust ciśnienia
Ta najstarsza metoda regulacji również w przypad-
ku sprężarek dynamicznych wymaga zastosowania 
zaworu upustowego, który uwalnia nadmiar sprężo-
nego powietrza do atmosfery. Reguła działania jest 
tu zasadniczo taka sama jak w przypadku sprężarek 
wyporowych.

2.5.3.3 Dociążanie–odciążanie–stop
Wspomniane powyżej metody regulacji mogą być ze 
sobą łączone w celu zapewnienia układu sterowania 
pracą sprężarki. Powszechnie stosowane są dwa tryby:

–  Modulacja. 
 Nadmiar powietrza jest wypuszczany do atmosfe-

ry (lub wpuszczany ponownie do wlotu) jednakże 
przy niezmienionym poborze energii.

–  Auto Dual. 
 System regulacyjny całkowicie zamyka zawór  

wlotowy w tym samym czasie, w którym wylot 
sprężarki jest otwarty (porównać ze sprężarka-
mi wyporowymi). Jednakże moc potrzebna przy 
odciążaniu jest stosunkowo wysoka, ponad 20% 
mocy przy pełnym dociążeniu, zależnie od kon-
strukcji wirnika, itp. 

2.5.3.4 Regulacja prędkości obrotowej
Regulacja prędkości obrotowej ma podobny efekt do 
wlotowych łopatek prowadzących. Wartość przepły-
wu można zmieniać przy stałej wartości ciśnienia 
w obrębie zakresu dla danej sprężarki. Przy wyższych 
wartościach mocy możliwość zmiany prędkości obro-
towej ma mniejsze znaczenie ze względu na wysoki 
koszt wymaganego układu napędowego.
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2.5.3.1 Regulacja na wlocie powietrza
Przepustnica wlotowa
W sprężarkach dynamicznych przy wlocie do sprę-
żarki może być zastosowana przepustnica, której 
zadaniem jest stałe zmniejszanie wydajności sprężar-
ki. Z przepływem minimalnym mamy do czynienia 
wtedy, gdy spręż osiąga wartość graniczną dla dla 
sprężarki, a ona sama staje się niestabilna (pompaż).
Zakres regulacji określony jest poprzez sam projekt 
maszyny na przykład liczbę stopni sprężania, projekt 
wirnika ale również w dużym stopniu przez czynniki 
zewnętrzne takie jak: przeciwciśnienie, temperatura 
przy zasysaniu i temperatura czynnika chłodnicze-
go. Przepływ minimalny często zmienia się od 60 do 
80% przepływu maksymalnego.

Wlotowe łopatki prowadzące
Ułożone promieniowo łopatki przy wlocie powietrza 
powodują, że wchodzące powietrze zaczyna wirować 
przy jednoczesnym dławieniu przepływu. Ta meto-
da oparta jest na tej samej zasadzie co dławienie ale 
zapewnia większy zakres regulacji i lepsze wykorzy-
stanie energii. Typową wartością jest 50 – 70% war-
tości znamionowej przepływu.. Istnieje również moż-
liwość zwiększenia wydajności i ciśnienia sprężarki 
do pewnej wartości poprzez przekręcenie tych łopatek 
w przeciwnym kierunku jednakże pogorszy to nieco 
osiągi sprężarki.
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2.5.4 Sterowanie i monitorowanie

2.5.4.1 Uwagi ogólne
Zasady regulacji dla różnych sprężarek zostały ujęte 
w rozdziałach 2.5.2 i 2.5.3. Sterowanie pracą sprężar-
ki według tych zasad wymaga systemu regulacyjne-
go, który będzie przeznaczony dla pojedynczej sprę-
żarki albo dla instalacji sprężarek.
Systemy sterowania sprężarek są coraz bardziej 
zaawansowane i rozwój tych systemów jest coraz 
szybszy. Systemy przekaźnikowe zostały zastąpio-
ne przez sprzęt programowalny (PLC), który z kolei 
jest zastępowany przez systemy dopasowane do kon-
kretnego zastosowania oparte na mikrokomputerach. 
Projekty takie często są próbą zoptymalizowania sku-
teczności działania i jego kosztów.
Poniższy rozdział omawia kilka systemów stero-
wania i monitorowania dla najczęściej spotykanych 
typów sprężarek.

2.5.4.2 Dociążanie–odciążanie–stop
Najczęściej spotykaną zasadą regulacji dla sprężarek 
wyporowych to: „wytwarzać powietrze”/„nie wytwa-
rzać powietrza” (dociążanie/odciążanie), patrz punkt 
2.5.2.4 i 2.5.2.5.
Jeżeli wymagany jest pobór sprężonego powietrza to 
zostaje wtedy wysłany sygnał do zaworu elektroma-
gnetycznego, który z kolei powoduje pełne otwarcie 
zaworu wlotowego. Przepustnica może być ustawiona 
albo w położeniu całkowicie otwartym albo całkowi-
cie zamkniętym, nie ma położenia pośredniego.
Tradycyjny system sterowania powszechny w mniej-
szych sprężarkach ma w systemie sprężonego powie-
trza wyłącznik ciśnieniowy, który z kolei ma możli-
wość ustawienia dwóch wartości, jednej dla ciśnienia 
minimalnego (= dociążenie) i jednej dla ciśnienia mak-
symalnego (= odciążenie). Sprężarka będzie wtedy 
pracowała w przedziale nastawionych wartości np. 0.5 

bar. Jeżeli pobór powietrza jest niewielki lub nie ma go 
wcale to sprężarka pracuje w stanie odciążenia (bieg 
jałowy). Długość okresu pracy na biegu jałowym jest 
ograniczona przez nastawienie czasowe (timer) (nasta-
wione np. na 20 minut). Po upływie tego czasu sprę-
żarka wyłączy się i nie uruchomi się ponownie dopóki 
ciśnienie nie spadnie do wartości minimalnej. Jest to 
tradycyjna, wypróbowana i sprawdzona metoda stero-
wania. Wadą jest tu wolna regulacja i mała precyzja.
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Pasmo ciśnień min–max, w zakresie którego pracuje  
sprężarka. Min = dociążanie, Max = odciążanie.

System ze sprężarką sterowaną przy pomocy prędkości obrotowej.
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Uruchomienie
silnika

Zamknięta
przepustnica

Otwarta
przepustnica

Zaawansowany system regulacji może w „odpowiednim 
czasie” wysyłać sygnały do silnika, startera i regulatora.

Dalszy rozwój tego tradycyjnego systemu miał na 
celu zastąpienie wyłącznika ciśnieniowego analogo-
wym przetwornikiem ciśnienia i szybkim elektro-
nicznym systemem regulacji. Przetwornik analogo-
wy wraz z systemem regulacji rejestruje jak szybko 
zmienia się ciśnienie w systemie. System uruchamia 
silnik i kontroluje otwieranie się i zamykanie prze-
pustnicy pod kątem czasowym. Umożliwia to szybką 
i precyzyjną regulację w przedziale ± 0.2 bar.

Przewód sprężonego powietrza

Bezpiecznik 

Styk 

Przetwornik
częstotliwości

Sprężarka 

900 - 4800 obr/min
Przetwornik ciśnienia
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Jeżeli sprężone powietrze nie jest pobierane to ciśnie-
nie pozostaje na stałym poziomie, a sprężarka pracuje 
w stanie odciążenia (bieg jałowy). Czas pracy na bie-
gu jałowym jest kompromisem pomiędzy ekonomika 
a technicznymi możliwościami silnika (liczbą załą-
czeń i temperatura). Taka optymalizacja jest możliwa 
dzięki temu, że system analizuje tendencje w poborze 
sprężonego powietrza i decyduje czy wyłączyć silnik 
czy kontynuować pracę na biegu jałowym.

2.5.4.3 Regulacja prędkości obrotowej
Sprężarki wyposażone w silnik elektryczny, którego 
prędkość obrotowa sterowana jest elektronicznie stwa-
rzają doskonałą sposobność utrzymywania ciśnienia 
sprężonego powietrza w bardzo niewielkim przedziale 
ciśnień.
Przetwornik częstotliwości, który reguluje prędkość 
obrotową w konwencjonalnym silniku indukcyjnym 
jest przykładem takiego rozwiązania. Wydajność 
sprężarki może być dokładnie dopasowana do poboru 
powietrza poprzez stały i dokładny pomiar ciśnienia 
w systemie a następnie poprzez wysłanie sygnału 
do przetwornika częstotliwości, co w konsekwen-
cji wpłynie na zmianę prędkości obrotowej silni-
ka. Ciśnienie w tym systemie może być utrzymane 
w przedziale ± 0.1 bar.

2.5.5 Monitorowanie danych
Wszystkie sprężarki są wyposażone w pewien rodzaj 
sprzętu monitorującego w celu zabezpieczenia sprężar-
ki i zapobiegania jej przestojom. System przetworników 
i czujników jest wykorzystywany do kontrolowania 
aktualnego stanu instalacji. Informacje z przetworni-
ków są opracowywane przez system monitorowania, 
który przekazuje sygnał np. do siłownika.
Przetwornik służący do pomiaru ciśnienia lub tem-
peratury często składa się z sensora i przetworni-
ka pomiaru. Sensor zbiera wartość, która miała być 
zmierzona. Przetwornik pomiaru przetwarza odczyt 
sensora na właściwy sygnał elektryczny, który może 
być przetworzony przez system sterowania.

2.5.5.1 Pomiar temperatury
Normalnie do pomiaru temperatury stosowany jest 
termometr oporowy. Wyposażony jest w metalowy 
rezystor jako przetwornik, którego opór wzrasta wraz 
z temperaturą. Zmiana oporu jest mierzona i przetwa-
rzana na sygnał 4–20 mA lub 0–5 V. Najczęściej sto-
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Przykład trójprzewodowego połączenia przy użyciu ter-
mometru oporowego 100Ω. Termometr oporowy i łączniki 
są zmostkowane.

Przykład pojemnościowego systemu pomiaru ciśnienia.

sowanym termometrem oporowym jest Pt 100. Opór 
znamionowy przy temperaturze 0°C wynosi 100 Ω.
Termistor jest półprzewodnikiem, którego opór 
zmienia się wraz z temperaturą. Może być stosowa-
ny jako miernik temperatury na przykład w silnikach 
elektrycznych. Najpopularniejszym typem jest PTC 
(dodatni współczynnik temperaturowy). PTC charak-
teryzuje się niewielką zmianą oporu przy wzroście 
temperatury do punktu odniesienia w którym opór 
wzrasta skokowo. PTC jest podłączony do sterowni-
ka, który odbiera skok wartości oporu i daje sygnał na 
przykład do wyłączenia sprężarki.

2.5.5.2 Pomiar ciśnienia
Do pomiaru ciśnienia stosowany jest element czuły 
na działanie ciśnienia, np. membrana. Sygnał mecha-
niczny z membrany jest przetwarzany na sygnał elek-
tryczny 4–20 mA lub 0–5 V.

1. Połączenia 
2. Membrana 
3. Olej silnikowy 

4. Zamocowany izolator 
5.  Membrana  

zabezpieczająca
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Przetworzenie sygnału mechanicznego na elektrycz-
ny może mieć miejsce w różnych systemach pomia-
rowych. W systemie pojemnościowym ciśnienie jest 
przekazywane do membrany. Położenie membrany 
pomiarowej jest odbierane przez płytkę kondensatora 
i jest przetwarzane w przetworniku pomiarowym na 
napięcie stałe lub prąd stały proporcjonalnie do war-
tości ciśnienia.

2.5.5.3 Monitorowanie
Sprzęt monitorujący jest przystosowany do typu sprę-
żarki, mamy tu do czynienia z szeroką gamą takich 
urządzeń. Małe sprężarki tłokowe są wyposażone tyl-
ko w konwencjonalne urządzenie wyłączające silnik 
w przypadku przeciążenia, podczas gdy duże sprężar-
ki śrubowe mogą mieć dużą ilość wyłączników/prze-
tworników reagujących w przypadku przeciążenia, 
temperatury, ciśnienia, itp.

W mniejszych, mniej skomplikowanych maszynach 
osprzęt sterujący wyłącza sprężarkę i blokuje moż-
liwość powtórnego włączenia przy alarmowej war-
tości parametru. W niektórych przypadkach lampka 
ostrzegawcza może wskazać powód alarmu.
W przypadku bardziej zaawansowanych sprężarek ich 
pracę można śledzić na panelu sterowania na przykład 
poprzez bezpośredni odczyt ciśnienia, temperatury, 
stanu roboczego, itp. Jeżeli wartość podawana przez 
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Połączenie mostkowe z czujnikiem tensometrycznym.

Łatwy w obsłudze panel monitorowania pokazuje wszystkie niezbędne parametry operacyjne sprężarki.

Napięcie

Sygnał wyjściowy

2:51
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przetwornik osiąga wartość alarmową, urządzenie 
monitorujące emituje ostrzeżenie. Można podjąć pew-
ne kroki zanim sprężarka nie zostanie wyłączona. 
Jeżeli sprężarka została wyłączona na skutek działania 
funkcji alarmu to będzie wyłączona do momentu usu-
nięcia usterki i zresetowania ręcznego.
Wykrywanie usterek jest znacznie uproszczone 
w przypadku sprężarek wyposażonych w sterownik, 
gdzie dane np. temperatura, ciśnienie i stan roboczy 
są rejestrowane. Pamięć obejmuje przykładowo ostat-
nie 24 godziny pracy sprężarki. Wykorzystanie zgro-
madzonych tam informacji umożliwia odtworzenie 
pracy w ciągu ostatniego dnia oraz szybkie i logiczne 
ustalenie przyczyny przestoju.

2.5.6 Kompleksowe systemy 
sterowania
Praca sprężarek, które są częścią systemu powinna 
być skoordynowana w tym systemie. Jest wiele fak-
tów przemawiających za kompleksowym systemem 
sterowania. Podział czasu roboczego między maszy-
ny zmniejsza niebezpieczeństwo niespodziewanych 
wyłączeń. Obsługa techniczna tych sprężarek jest 
również łatwiejsza jeżeli jest przeprowadzana według 
planu. Można również podłączać maszyny będące 
w gotowości roboczej na wypadek gdyby zaszło coś 
nieprzewidzianego w czasie pracy systemu.

2.5.6.1 Sekwencyjny wybierak uruchomień
Najprostszą i najstarszą formą ogólnego syste-
mu sterowania jest dobrze znany i wypróbowany 
sekwencyjny wybierak uruchomień. Jego zadaniem 
jest równy podział czasu roboczego i liczby włączeń 
między sprężarki podłączone do systemu. Sekwen-
cje uruchomień mogą być włączane ręcznie lub auto-
matycznie według planu czasowego. W podstawo-
wym przetworniku wykorzystany jest przetwornik 
ciśnienia start/stop, gdzie na jedną sprężarkę przy-
pada jeden przetwornik. Jest to proste i praktyczne 
rozwiązanie.
Wadą tego systemu są stosunkowo duże różnice 
między poziomami dociążenia i odciążenia różnych 
sprężarek, co z kolei daje stosunkowo szerokie pas-
mo ciśnień (rozstaw między poziomem minimalnym 
i maksymalnym) dla instalacji sprężarek. Dlatego ten 
typ wybieraka nie powinien być stosowany dla stero-
wania więcej iż 2–3 sprężarkami.
Bardziej zaawansowana wersja sekwencyjnego 
wybieraka uruchomień ma ten sam typ sterowania 
sekwencjami, ale wyposażona jest tylko w jeden 
umieszczony centralnie analogowy przetwornik ciś-
nienia. Umożliwia to ograniczenie całkowitego pasma 
ciśnień dla instalacji do kilku dziesiątych bara i kon-
trolę 2–7 maszyn. Tego typu sekwencyjny wybierak 
uruchomień, który wybiera maszyny w stałych sek-
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Różnica w paśmie ciśnień dla pięciu sprężarek sterowana przez konwencjonalne przełączniki ciśnieniowe (pole po lewej  
stronie) i te same maszyny sterowane przez system regulacji (po prawej stronie).
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wencjach nie uwzględnia wydajności sprężarek. Dla-
tego zaleca się aby podłączone sprężarki miały mniej 
więcej taką samą wydajność.

2.5.7 Sterowanie nadrzędne
Sterowanie nadrzędne w połączeniu ze sprężarkami 
oznacza już inteligentny system sterowania. Podsta-
wowym jego zadaniem jest utrzymanie założonego 
ciśnienia w obrębie wąskiego przedziału wartości 
i możliwie najbardziej ekonomiczna praca instalacji 
sprężarek. Aby to osiągnąć system musi być w sta-
nie przewidzieć co wydarzy się w instalacji spręża-
rek i w tym samym czasie rejestrować dociążenie 
sprężarki.
System odczytuje jak szybko zmienia się wartość 
ciśnienia w dół lub do góry (pochodna ciśnienia 
względem czasu). Przy pomocy tych wartości system 
może przeprowadzić obliczenia, które pozwolą prze-
widzieć pobór powietrza i na przykład pracę sprężar-
ki w stanie odciążenia/dociążenia lub uruchomienia/
wyłączenia sprężarki. W prawidłowo zaprojektowa-
nej instalacji wartość ciśnienia powinna mieścić się 
w przedziale ± 0.2 bar.
Jeżeli system sprężonego powietrza składa się ze 
sprężarek o różnej wydajności wtedy niezwykle waż-

ną rzeczą jest fakt, że system centralnego sterowania 
wybiera najbardziej ekonomiczne urządzenie.
Sprężarki będą pracowały niemal stale w stanie 
dociążenia co zminimalizuje ich pracę na biegu jało-
wym i poprawi ekonomikę pracy systemu.
Inną zaletą kompleksowego systemu sterowania jest 
to, że generalnie do systemu można podłączać star-
sze maszyny co pozwala w stosunkowo łatwy sposób 
modernizować park maszynowy jako całość. Wzrasta 
ekonomika pracy i dostępność maszyn.

2.5.8 Zdalne sterowanie
W wielu instalacjach sprężarkowych może zachodzić 
potrzeba zdalnego monitorowania instalacji i stero-
wania jej pracą. W przypadku mniejszych instalacji 
łatwo jest podłączyć do sprężarki alarm, wskaźniki 
robocze, itp. Zwykle można podłączyć także urzą-
dzenia do zdalnego uruchamiania i wyłączania sprę-
żarki.
W przypadku większych instalacji gdzie wchodzi 
w grę ogromna ilość danych zasadne jest zainstalo-
wanie systemu centralnego monitorowania. System 
taki powinien obejmować urządzenia dające ciągły 
przegląd instalacji sprężarkowej przy jednoczesnym 
dostępie do pojedynczej sprężarki w celu kontroli 
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Sterowana centralnie instalacja sprężarkowa.

Skomputeryzowane
monitorowanie

Moduł centralny
System 
sprężonego 
powietrza

Przełączniki
ciśnieniowe

Sprężarki
(1-4)

Zbiornik powietrza
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danych szczegółowych takich jak ciśnienie w chłod-
nicy międzystopniowej, temperatura oleju, itp.
System monitorowania powinien być wyposażo-
ny w pamięć, na podstawie której można stworzyć 
dziennik pracy maszyny w okresie ostatnich 2dni 
i miesięcy. Taki dziennik będzie podstawą do stwo-
rzenia krzywej trendu, skąd można odczytać czy któ-

ryś z parametrów ma tendencję do odchylania się od 
wartości przyjętej jako domyślna. Krzywe takie mogą 
być podstawą planowania pracy i przerw w pracy.
System często prezentuje raporty o stanie roboczym 
instalacji sprężarkowej w formie wielopoziomowej 
– od całkowitego przeglądu instalacji po stan szcze-
gółów w poszczególnych sprężarkach.

2:54

2:55

Obraz na wyświetlaczu przy monitorowaniu ze zdalnym sterowaniem. Część górna pokazuje stan instalacji. Trzy sprężarki 
pracujące, jedna wyłączona. Część dolna pokazuje szczegóły dla sprężarki nr 4, między innymi kartę przepływów sprężonego 
powietrza, wody chłodzącej, oleju, jak również poprzednie dane dotyczące sprężarki.

Dostępne zakresy ciśnień oraz odpowiadające im obszary zastosowań sprężarek przewoźnych.

Zakres ciśnienia

  Niskie 

  Średnie

  Wysokie

  Bardzo wysokie

  Ultrawysokie

Ciśnienie bar(e)

7–8,6

10–14

17–20

25–35

35–350

Obszary zastosowań

Prace kontraktowe

Stabilizacja podłoża

Wiercenia przemysłowe

Wiercenia geotermalne

Głębokie odwierty (olej, gaz, minerały, woda
geotermalna), a także usługi związane z konserwacją

rurociągów, wytwarzanie azotu
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Nowoczesna przewoźna sprężarka.

2.6 Sprężarki 
przewoźne

2.6.1 Uwagi ogólne
Niemal wszystkie sprężarki przewoźne to sprężar-
ki śrubowe z wtryskiem oleju wyposażone w silnik 
wysokoprężny. Bardzo małe sprężarki przewoźne 
jak i bardzo duże są czasami oferowane z silnikami 
elektrycznymi. Bezolejowe sprężarki przewoźne pro-
dukowane są tylko przez czołowych światowych pro-
ducentów i są wykorzystywane do prac serwisowych 
w przemyśle przetwórczym, przy instalacjach ulicz-
nych oraz w oceanotechnice i górnictwie morskim. 
Sprężarki przewoźne początkowo stosowane były 
głównie na placach budów. Obecnie wykorzystywane 
są w wielu innych zastosowaniach np. przy naprawach 
dróg, wykonywaniu wodociągów, wzmacnianiu skał, 
piaskowaniu, akcjach ratunkowych, itp. Generalnie 
sprężarki przewoźne oferowane są jako wolnostojące 
maszyny wytwarzające sprężone powietrze opcjonal-
nie wyposażane w zintegrowane urządzenia uzdatnia-
jące sprężone powietrze (chłodnica końcowa, separator 
wody, filtr dokładny, podgrzewacz, smarownica, itp.) 
jak również w opcjonalne urządzenia pomocnicze 

(generatory prądu 230/400 V od 5 do 10 KVA, system 
wspomagania uruchomienia przy niskich temperatu-
rach, urządzenia zapobiegające kradzieży, rama zapo-
biegająca rozlewaniu się płynów, itp.). Do zastosowań, 
w których występuje większe zapotrzebowanie na 
energię elektryczną, przeznaczone są przewoźne gene-
ratory prądu napędzane silnikami wysokoprężnymi, 
wyposażone w obudowy podobne do tych, jakie mają 
sprężarki przewoźne.

2.6.2 Poziom hałasu i emisja spalin
Nowoczesne konstrukcje sprężarek napędzanych sil-
nikami wysokoprężnymi charakteryzują się bardzo 
niskim poziomem hałasu w wyniku dostosowania 
do przepisów prawnych włącznie z Dyrektywą UE 
2000/14/EC dotyczących emisji hałasu dla maszyn 
pracujących na otwartej przestrzeni. Dzięki temu 
takie sprężarki mogą być używane w obszarach 
zamieszkałych, w pobliżu szpitali, itp. bez negatyw-
nego wpływu na środowisko. Obudowa wygłuszająca 
jest to najczęściej stalowa konstrukcja o pojedynczych 
ściankach, chociaż ostatnio zostały wprowadzone 
ścianki podwójne, a nawet trwałe obudowy poliety-
lenowe wyposażone w specjalne odgrody i piankę 
pochłaniającą dźwięk.
W ciągu ostatnich dwudziestu lat znacznie obniżone 
zostało zużycie paliwa dzięki wprowadzeniu bardzo 
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efektywnych śrubowych elementów sprężających 
i optymalnemu ustawieniu elementów wewnątrz obu-
dowy. Miało to szczególne znaczenie w przypadku 
wiercenia studni wymagającego intensywnej pra-
cy sprężarki przez długi czas. Ponadto nowoczesne 
sprężarki mogą być wyposażone w osprzęt i opro-
gramowanie optymalizujące zużycie paliwa dużo 
nowocześniejsze od tradycyjnych pneumatycznych 
systemów sterowania silnika/sprężarki, np. FuelX-
pert i DrillAirXpert.
Od momentu wprowadzenia m.in. w Stanach Zjed-
noczonych i Europie w 1997 roku przepisów dotyczą-
cych emisji spalin użytkownicy coraz częściej wybie-
rają silniki wysokoprężne spełniające wymagania 
najnowszych norm: EURO III będą wprowadzone 
w latach 2006–2013, EURO IV od 2014, a US Tier 4 
między 2008 i 2015. 

2.6.3 Elastyczność działania
W przeciwieństwie do sprężarek stacjonarnych, któ-
re po zainstalowaniu wykorzystywane są do jednego 
lub maksymalnie kilku zastosowań w instalacji sprę-
żonego powietrza, nowoczesne sprężarki przewoźne 
muszą charakteryzować się bardzo dużą elastycznoś-
cią pracy, aby mogły być używane w wielu zastosowa-
niach w różnych warunkach roboczych: przy różnych 
temperaturach otoczenia, poziomach wilgotności, 
wartościach ciśnienia roboczego, wysokościach pracy 
ponad poziomem morza i profilach cykli dociążenia. 
Innymi wymaganiami, które muszą spełniać sprę-
żarki przewoźne są: bardzo wysoka niezawodność 
pracy, łatwość obsługi technicznej, niewielki wpływ 
na środowisko naturalne (niski poziom emisji hałasu 
i spalin), niewielkie wymiary i mała masa. 
Praca w otoczeniu o średniej lub wysokiej wilgotności 
szczególnie wtedy, gdy w profilu dociążanie /odcią-
żanie przewidziane są cykle dociążania przy dużym 
ciśnieniu lub długie okresy pracy w stanie odciążenia 
będzie powodowała skraplanie w układzie olejowym 
sprężarki pewnej ilości zawartej w powietrzu otocze-
nia pary wodnej.  Będzie to miało negatywny wpływ 
zarówno na sprężarkę jak i na olej. Zaledwie 1% wody 
w oleju spowoduje skrócenie okresu eksploatacji 
łożysk nawet o 40%. Najbardziej nowoczesne sprężar-
ki przewoźne mogą być wyposażone w elektroniczny 
system kontroli temperatury oleju nie dopuszczający 
do skrócenia okresu eksploatacji sprężarki.



3 Projektowanie 
i obsługa sprężarkowni
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3.1 Wymiarowanie 
instalacji sprężarkowych

3.1.1 Uwagi ogólne
Przystępując do projektowania instalacji sprężonego 
powietrza należy podjąć wiele decyzji dotyczących 
przystosowania instalacji do potrzeb użytkownika, 
osiągnięcia najlepszej ekonomiki pracy i przygoto-
wania do dalszej ewentualnej rozbudowy instalacji.
Czynnikiem zasadniczym jest jednak zastosowanie 
lub proces, do którego będzie wykorzystywane sprę-
żone powietrze. Dlatego należy rozpocząć od głę-
bokiej analizy przy wzięciu pod uwagę wszystkich 
najważniejszych czynników po to, by mieć właściwą 
podstawę do dalszego projektowania.

Należy zwrócić uwagę na obliczenie poboru sprężo-
nego powietrza i pojemności zbiornika rezerwowe-
go oraz na możliwości dalszej rozbudowy systemu. 
Decydującym czynnikiem jest ciśnienie robocze, 
ponieważ ma ono największy wpływ na zużycie 
energii. Czasami może być zasadne z ekonomicznego 
punktu widzenia zastosowanie różnych sprężarek do 
różnych zakresów ciśnień.
Jakość sprężonego powietrza to nie tylko kwestia 
zawartości w nim wody, ale również dostosowanie 
go do norm ochrony środowiska. Zapach powietrza 
i zawartość w nim mikroorganizmów są to istotne 
czynniki, które mogą wpływać na jakość produktu, 
częstość reklamacji, środowisko pracy i środowisko 
zewnętrzne. Kwestia czy instalacja powinna być 
scentralizowana czy też zdecentralizowana dotyczy 
potrzebnej przestrzeni i ewentualnej dalszej rozbudo-
wy. Z punktu widzenia ekonomii i ochrony środowi-

ska coraz ważniejsze staje się znalezienie możliwości 
odzyskiwania energii we wczesnym stadium. To czę-
sto powoduje szybki zwrot inwestycji.
Ważna jest analiza tych czynników pod kątem wyma-
gań teraźniejszości i przyszłości. Tylko wtedy możli-
we jest zaprojektowanie instalacji charakteryzującej 
się wystarczająca elastycznością.

3.1.1.1 Obliczanie ciśnienia roboczego
Odbiorniki użyte w instalacji sprężonego powietrza 
determinuje wymagane ciśnienie robocze. Odpo-
wiednie ciśnienie robocze nie zależy tylko od sprę-
żarki ale również od projektu systemu sprężonego 
powietrza włącznie z orurowaniem, zaworami, osu-
szaczami powietrza, filtrami, itp.
Odbiorniki różnego typu wymaga różnych wartości 
ciśnień w tym samym systemie. Zwykle najwyższe 
ciśnienie określa ciśnienie w instalacji, a pozosta-
łe urządzania wyposażone są w zawory redukcyjne 
w punktach poboru sprężonego powietrza. W niektó-
rych przypadkach ta metoda może okazać się nieeko-
nomiczna i rozwiązaniem może być tu wprowadzenie 
osobnej sprężarki do specjalnych potrzeb.
Należy pamiętać o tym, że spadek ciśnienia wzrasta 
wykładniczo wraz ze wzrostem natężenia przepływu. 
Jeżeli spodziewana jest zmiana poboru powietrza to 
z ekonomicznego punktu widzenia zasadne jest przy-
stosowanie instalacji do planowanych warunków.
Filtry, specjalne filtry przeciwpyłowe mają począt-
kowo mały wpływ na spadek ciśnienia, ale po czasie 
zapychają się coraz bardziej i powinny być wymienia-
ne po osiągnięciu krytycznej wartości spadku ciśnie-
nia. Wartość ta będzie uwzględniana w obliczeniach. 
Regulacja natężenia przepływu w sprężarce również 
ma wpływ na zmiany wartości ciśnienia i powinna 
być także brana pod uwagę. Wszystkie poniższe uwa-
gi systematyzuje tabelka:

3:1

Pobór powietrza konieczny dla podłączonego sprzętu otrzymywany jest np. z katalogu narzędzi i opisu sprzętu służącego do 
produkcji. Po przeanalizowaniu i ocenie współczynnika wykorzystania można łatwo oszacować górną i dolną granicę dla 
całkowitego poboru sprężonego powietrza. 

Podłączony sprzęt

Narzędzia, całkowity pobór

Linie produkcyjne, całkowity pobór

Linie procesowe, całkowity pobór

Nominalny
pobór

powietrza

Współczynnik
wykorzystania

max/min

Całkowity pobór
powietrza
max/min
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Opis Spadek ciśnienia (bar)

Użytkownik końcowy 6

Filtr końcowy 0.1–0.5

System rurowy 0.2

Filtr przeciwpyłowy 0.1–0.5

Osuszacz 0.1

Zakres regulacji sprężarki 0.5

Maksymalne ciśnienie

robocze sprężarki 7.0–7.8

Największy wpływ na wartość ciśnienia sprężonego 
powietrza, które musi wytworzyć sprężarka ma wartość 
ciśnienia żądana przez użytkownika końcowego oraz 
spadek ciśnienia między sprężarką a końcowym punk-
tem poboru sprężonego powietrza. Po dodaniu, jak w tym  
przykładzie, spadku ciśnienia w systemie można okre-
ślić wartość ciśnienia roboczego.

3.1.1.2 Obliczanie poboru powietrza
Nominalny pobór sprężonego powietrza jest określa-
ny przez użytkownika. Jest to obliczane jako suma 
poborów sprężonego powietrza dla wszystkich narzę-
dzi, maszyn i procesów przy uwzględnieniu czynni-
ków dodatkowych takich jak nieszczelności, zużycie 
instalacji, przewidywane zmiany poboru powietrza 
w przyszłości.
Prostą metodą oszacowania aktualnego i przyszłego 
poboru powietrza jest zestawienie poborów powie-
trza dla podłączonych urządzeń ze współczynnikiem 
wykorzystania.

Ten typ obliczeń wymaga podania listy urządzeń 
uzupełnionej o pobory powietrza dla każdego urzą-
dzenia i przewidywanego współczynnika wykorzy-
stania. Jeżeli nie ma takich danych to można używać 
wartości standardowych. Trudno oszacować współ-
czynnik wykorzystania dla narzędzi, dlatego warto-
ści przyjmowane do obliczeń powinny być porów-
nywane z odpowiednimi wartościami zmierzonymi 
w instalacjach już pracujących.
Na przykład jeżeli stosowane są maszyny zużywające 
dużo energii takie jak szlifierki lub maszyny do pia-
skowania to pracują one często nieprzerwanie przez 
długie okresy (3–10 min) pomimo niskiego całkowi-
tego współczynnika wykorzystania. Nie odpowiada 
to pracy nieciągłej. Z tego powodu konieczne jest 
oszacowanie ile maszyn będzie użytkowanych rów-
nocześnie po to, by ocenić całkowity maksymalny 
pobór sprężonego powietrza.
Wydajność sprężarki jest przede wszystkim determi-
nowana przez całkowity nominalny pobór sprężonego 
powietrza. Obliczana rezerwa jest głównie określana 
na podstawie kosztu strat produkcyjnych powstałych 
na skutek możliwych braków sprężonego powietrza.
Liczba sprężarek i ich wzajemna wielkość są określa-
ne głównie poprzez wymagany stopień elastyczności, 
zastosowany system sterowania i efektywność zuży-
cia energii. Instalacje, w których z przyczyn koszto-
wych za dostarczanie sprężonego powietrza odpo-
wiada tylko jedna sprężarka można przygotować na 
szybkie podłączenie sprężarek przewoźnych. Starsza 
sprężarka używana jako źródło rezerwowe może być 
stosowana jako niedroga rezerwa mocy.

3:2

Zasada analizy operacyjnej.

Zoptymalizowane działanie

Zbieranie danych Przetwarzanie Analiza operacyjna Obliczenia Symulacja i obliczenia

Różne stadia 
analizy

operacyjnej

Obliczenia dla 
rozważanej 
instalacji 
sprężarek
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3.1.1.3 Pomiar poboru powietrza
Analiza operacyjna dostarcza istotnych informacji 
w zakresie wymagań dotyczących sprężonego powie-
trza, na podstawie których można stworzyć podsta-
wowe założenia co do ilości sprężonego powietrza, 
jaka powinna być wytworzona przy założeniu najlep-
szych wyników ekonomicznych. Wiele firm rozwija 
się, co również oznacza zmiany w zapotrzebowaniu 
na sprężone powietrze. Dlatego ważne jest, by pro-
jektowanie instalacji sprężonego powietrza nastąpiło 
przy uwzględnieniu aktualnie panujących warunków 
oraz rozbudowy instalacji w przyszłości.

Analiza operacyjna zawiera pomiar danych roboczych 
uzupełnionych, jeżeli to możliwe, o raport z kontroli 
istniejącej instalacji sprężonego powietrza obejmujący 
odpowiedni do oceny pracy instalacji przedział czaso-
wy. Analiza powinna obejmować przynajmniej jeden 
tydzień pracy, a okres pomiarowy powinien być dobra-
ny tak, by służył jako typowy przykład pracy instalacji. 
Zachowane dane stwarzają również sposobność symu-
lacji różnych pomiarów i zmian zachodzących w pracy 
sprężarek i analizy wpływu tych zmian na całkowitą 
ekonomikę pracy instalacji.

Czynniki takie jak czas dociążania i odciążania 
powinny być również brane pod uwagę przy ogól-
nej ocenie pracy sprężarek. Stwarza to podstawę do 
oceny współczynnika dociążania i poboru sprężone-
go powietrza w ciągu dnia lub tygodnia pracy. Jed-
nak współczynnika dociążania nie można odczytać 
z licznika motogodzin sprężarki.
Analiza operacyjna stwarza również podstawę do 
potencjalnego odzysku energii. Często ponad 90% 
dostarczonej energii można odzyskać. Co więcej 
analiza może dostarczyć odpowiedzi dotyczących 
wymiarowania oraz sposobu działania instalacji. Na 
przykład ciśnienie robocze można często zmniejszyć 
w pewnych przedziałach czasowych, system stero-
wania może być zmodyfikowany tak, by poprawić 
wykorzystanie sprężarki przy zmianach w produkcji. 
Innym istotnym czynnikiem jest sprawdzenie czy nie 
ma żadnych przecieków i nieszczelności.
Biorąc pod uwagę wytwarzanie niewielkich ilości 
sprężonego powietrza w nocy i w czasie weekendów 
należy zastanowić się czy opłacalne jest zainstalowa-
nie mniejszej sprężarki dla pokrycia tego zapotrzebo-
wania.

3:3

W czasie analizy operacyjnej wytwarzanie sprężonego powietrza jest stale mierzone w ciągu tygodnia.

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela 

Wydajność m3/min

Godziny
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3.1.2 Centralizacja lub decentralizacja

3.1.2.1 Uwagi ogólne
Istnieje kilka czynników, które mają wpływ na wybór 
między jedną dużą sprężarką a kilkoma małymi 
dostarczającymi tę samą ilość sprężonego powietrza. 
Na przykład koszt przestoju w produkcji, dostępność 
energii elektrycznej, warianty dociążenia, koszt syste-
mu sprężonego powietrza i dostępna powierzchnia.

3.1.2.2 Scentralizowana instalacja 
sprężarkowa
Scentralizowana instalacja sprężarkowa jest w więk-
szości przypadków najczęściej wybieranym rozwią-
zaniem, ponieważ jest tańsza niż kilka ustawionych 
miejscowo sprężarek. Instalacja sprężarkowa może 
być między sobą efektywnie połączona, co w rezul-
tacie powoduje mniejsze zużycie energii. Centralna 
instalacja ma również niższe koszty monitoringu 
i obsługi technicznej oraz lepsze możliwości odzy-
skiwania energii. Mniejsza jest również powierzch-
nia zajmowana przez instalację sprężarkową. Filtry, 
chłodnice i inne urządzenia dodatkowe jak również 
wlot powietrza mogą być optymalnie dobrane i zain-
stalowane. Łatwiejsze jest również założenie izolacji 
akustycznej.
System obejmujący kilka różnej wielkości sprężarek 
może być sterowany sekwencyjnie w celu poprawie-
nia efektywności. Jedna duża sprężarka będzie miała 
trudności w przypadku dużych zmian poboru by zre-
alizować je bez spadku efektywności pracy.
Na przykład systemy z jedną dużą sprężarką często 
są uzupełniane mniejszą sprężarką, która jest wyko-

rzystywana na zmianach nocnych lub podczas week-
endów. Innym czynnikiem, który należy wziąć pod 
uwagę jest wpływ rozruchu dużego silnika elektrycz-
nego na elektryczną sieć zasilającą.

3.1.2.3 Zdecentralizowana instalacja 
sprężarkowa
System obejmujący kilka zdecentralizowanych sprę-
żarek jest mniejszym i prostszym systemem sprężo-
nego powietrza. Wadą tego rozwiązania są trudności 
we wzajemnym dopasowaniu wydatków sprężone-
go powietrza, większych nakładów pracy wymaga 
obsługa techniczna jak również trudniej jest utrzymać 
rezerwę wydajności. Nowoczesne sprężarki wyposa-
żone w zintegrowany system uzdatniania sprężonego 
powietrza (osuszacze, filtry, itp.), o doskonalej zdol-
ności tłumienia hałasu mogą być instalowane bezpo-
średnio w miejscu pracy umożliwiając dzięki temu 
obniżenie kosztów dystrybucji sprężonego powietrza 
i eliminując konieczność tworzenia osobnej sprę-
żarkowni. Sprężarki zdecentralizowane mogą być 
wykorzystywane do utrzymywania ciśnienia w sy-
stemie narażonym na duże spadki jeżeli w procesie 
pośrednim zużywane jest czasowo zbyt dużo sprężo-
nego powietrza. Innym rozwiązaniem w przypadku 
występowania bardzo krótkich okresów wartości 
szczytowych jest umieszczenie buforów (zbiorników 
powietrza) w punktach strategicznych.
Zakład lub budynek zaopatrywany z centralnej roz-
dzielni sprężonego powietrza, który jest jedynym 
odbiorcą tego powietrza w pewnych okresach może 
być odcinany i zaopatrywany z własnej sprężarki. 
Zaletą tego rozwiązania jest to, że unika się wtedy 
przecieków w pozostałej części systemu, a miejscowa 
sprężarka może być przystosowana do mniejszych 
poborów powietrza.

3.1.3 Projektowanie instalacji  
na dużych wysokościach 
nad poziomem morza

3.1.3.1 Uwagi ogólne
Ciśnienie powietrza i jego temperatura zmniejszają się 
wraz ze wzrostem wysokości powyżej poziomu morza. 
Wpływa to na stosunek ciśnień zarówno sprężarek 
jak i podłączonych urządzeń, co w praktyce oznacza 
wpływ na pobór mocy i pobór sprężonego powietrza. 
Jednocześnie zmiany dotyczą również mocy znamio-
nowej silników elektrycznych i spalinowych.

3:4

Nawet niewielkie przecieki mogą spowodować znaczne 
zwiększenie kosztów i wydłużone przestoje.

Otwór
Średnica: mm

Przeciek, (l/s)
przy 6 bar

Strata energii, kW
przez sprężarkę
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Należy zwrócić również uwagę na to jaki wpływ 
mają warunki zewnętrzne na użytkownika końco-
wego. Czy wzięto pod uwagę masowe natężenie 
przepływu, czy objętościowe natężenie przepływu? 
Czy uwzględniono odpowiedni spręż, ciśnienie: bez-
względne lub nadciśnienie? Czy temperatura sprężo-
nego powietrza jest odpowiednia?
Wszystkie te czynniki stwarzają inne warunki dla 
wymiarowania instalacji sprężonego powietrza 
umieszczonych na dużych wysokościach powyżej 
poziomu morza i powinny być uwzględniane przy 
obliczeniach. Jeżeli nie są Państwo do końca czegoś 
pewni mogą Państwo zawsze skontaktować się z pro-
ducentem danego urządzenia.

3.1.3.2 Wpływy warunków otoczenia 
na sprężarkę
W celu dobrania właściwej sprężarki tam gdzie 
warunki otoczenia różnią się od tych które podane 
są w danych technicznych należy wziąć pod uwagę 
następujące czynniki:

 - Wysokość powyżej poziomu morza 
 lub ciśnienie otoczenia
 - Temperaturę otoczenia
 - Wilgotność
 - Temperaturę czynnika ziębniczego
 - Typ sprężarki
 - Źródło zasilania

Te czynniki mają wpływ na:

 - Maksymalne ciśnienie robocze
 - Wydajność
 - Pobór mocy
 - Wymagania dotyczące chłodzenia

3:5

3:6

Tabela pokazuje zmiany standardowych wartości ciśnie-
nia i temperatury wraz ze zmianą wysokości. Ciśnienie 
jest zależne od pogody i zmienia się ok. ± 5%, natomiast 
zmiany temperatury w zależności od pory roku mogą być 
znaczne.

Oparta na doświadczeniu zasada wpływu wysokości pracy sprężarki przy wartości ciśnienia roboczego 7 bar(e) i stałej temperaturze 
otoczenia. Należy wziąć pod uwagę, że każda sprężarka ma najwyższą wartość stosunku ciśnień, która nie może być przekroczona.

Ciśnienie atmosferyczne

Wysokość
n.p.m.

Ciśnienie
bar(a)

Temperatura
°C

Redukcja przy każdym 1000 metrów n.p.m. 

Typ sprężarki Współczynnik przepływu
swobodnego %

Masowe natężenie przepływu 
lub Przepływ normalny % 

Jednostopniowa bezolejowa sprężarka śrubowa
Dwustopniowa bezolejowa sprężarka śrubowa
Jednostopniowa sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju
Jednostopniowa sprężarka tłokowa
Dwustopniowa sprężarka tłokowa
Wielostopniowa sprężarka odśrodkowa

0.3
0.2
0.5

5
2

0.4

11
11
12
17
13
12
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Najważniejszym czynnikiem są zmiany warto-
ści ciśnienia wlotowego zależne od wysokości nad 
poziomem morza. Na przykład oznacza to, że sprę-
żarka, która na poziomie morza ma spręż równy 8.0 
na poziomie 3000 m n.p.m. będzie miała spręż równy 
11.1 (pod warunkiem, że ciśnienie robocze jest sta-
łe). Wpływa to na efektywność i na zużycie energii. 
W jakim stopniu jest to zależne od typu sprężarki 
i projektu pokazuje tabelka na rys. 3:6.
Temperatura otoczenia, wilgotność i temperatura 
czynnika ziębniczego oddziałują między sobą i mają 
w różnym stopniu wpływ na wydajność sprężarek 
jedno – lub wielostopniowych, sprężarek dynamicz-
nych lub wyporowych.

3.1.3.3 Źródło zasilania

3.1.3.3.1 Silniki elektryczne
W silnikach elektrycznych efektywność chłodzenia 
pogarsza się wraz z rozrzedzaniem się powietrza na 
dużych wysokościach. W przypadku standardowych 
silników mogą one pracować na wysokości do 1000 
m n.p.m. i w temperaturze otoczenia 40°C bez pogar-
szania się danych znamionowych. Przy większych 
wysokościach przy określaniu parametrów silników 

standardowych pomocna będzie tabelka 3:7. Nale-
ży zauważyć, że na dużej wysokości dla niektórych 
typów sprężarek wydajność silnika pogarsza się bar-
dziej niż wartość wymaganej mocy na wałku sprę-
żarki. Dlatego przy pracy sprężarki na dużych wyso-
kościach ponad poziomem morza należy obniżyć 
ciśnienie robocze lub zainstalować silnik o wyższych 
parametrach.

3.1.3.3.2 Silniki spalinowe
Zmniejszenie ciśnienia otoczenia, wzrost temperatu-
ry lub zmniejszenie wilgotności wpływają na zmniej-
szenie się ilości tlenu w powietrzu wlotowym i, co 
za tym idzie, na moc silnika. Stopień zmniejszenia 
się mocy na wałku zależy od typu silnika i metody 
zasysania tak jak to podano w tabelce 3:8. Wilgotność 
odgrywa mniejszą rolę (< 1%/1000 m) jeżeli tempera-
tura spada poniżej 30°C.
Należy zauważyć, że moc silnika spada bardziej 
gwałtownie niż moc na wałku sprężarki, co ozna-
cza, że istnieje maksymalna wysokość robocza dla 
każdego układu sprężarka/silnik. Generalnie należy 
poprosić dostawcę o wyliczenie i podanie odpowied-
nich danych dotyczących sprężarki, silnika i sprzętu 
pobierającego sprężone powietrze. 

3:8

3:7

Tabela pokazuje, jaki wpływ na pracę silnika spalinowego mają wysokość n.p.m. i temperatura.

Tabela pokazuje procentowe dopuszczalne obciążenie silnika elektrycznego w stosunku do jego mocy znamionowej.

Wysokość n.p.m.
w metrach

Temperatura otoczenia, °C

Procentowa redukcja mocy
na każde 10°C wzrostu temperatury Typ silnika

Zasilanie sprężarki

Silnik 

8

12

5.4

3.6

Procentowa redukcja mocy
na każde 1000 m
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3.2 Uzdatnianie 
powietrza

3.2.1 Uwagi ogólne
Problemem bardzo dużej wagi dla każdego użytkow-
nika jest właściwa jakość sprężonego powietrza. Jeże-
li powietrze, które zawiera zanieczyszczenia zetknie 
się z produktem końcowym to koszty reklamacji 
mogą szybko stać się ogromnie wysokie i najtańsze 
rozwiązanie może szybko stać się najdroższym. Dla-
tego jest to niezwykle istotne by jakość sprężonego 
powietrza stała się składnikiem polityki jakościowej 
firmy i uwzględniała nawet wymagania, które mogą 
pojawić się w przyszłości.
Sprężone powietrze może zawierać niepożądane sub-
stancje np. wodę w formie kropli lub pary, olej w formie 
kropli lub mgły oraz zanieczyszczenia pyłowe. Zależnie 
od zastosowań sprężonego powietrza może to pogorszyć 
wyniki produkcyjne lub nawet zwiększyć koszty. Celem 
uzdatniania sprężonego powietrza jest stworzenie pro-
duktu o jakości satysfakcjonującej użytkownika.

Jeżeli rola sprężonego powietrza w danym procesie jest 
ściśle określona, to jednocześnie zostaje znaleziona 
odpowiedź, który system jest najkorzystniejszy i naj-
bardziej efektywny. Kwestią do ustalenia jest również 
to czy np. sprężone powietrze może mieć bezpośredni 
kontakt z gotowym produktem lub czy np. dopusz-
cza się obecność mgły olejowej w środowisku robo-
czym. Zdefiniowanie tych wszystkich czynników jest 
konieczne do wybrania odpowiedniego sprzętu.

3.2.2 Para wodna w sprężonym 
powietrzu
Powietrze atmosferyczne zawsze zawiera wilgoć 
w formie pary wodnej. Niekiedy dostaje się ona do 
sieci sprężonego powietrza i może spowodować pro-
blem, np. duże koszty obsługi technicznej, skrócony 
okres eksploatacyjny i gorsze parametry narzędzi, 
duży odsetek reklamacji w przypadku malowania 
natryskowego i wtrysku tworzyw sztucznych, zwięk-
szenie nieszczelności, usterki systemu sterowania 
i urządzeń sterowniczych, krótszy okres eksploatacji 
instalacji sprężonego powietrza ze względu na koro-
zję i droższy montaż. Woda może być oddzielona 
przy pomocy specjalnych urządzeń np. chłodnic koń-

3:9

Podstawowe elementy w systemie sprężonego powietrza po ustawieniu i zainstalowaniu. Sprzęt do uzdatniania powietrza 
określa jakość sprężonego powietrza, co ma ogromny wpływ na ekonomikę pracy instalacji.

Filtr 
przeciwpyłowy

Zbiornik powietrza

Sprężarka

Osuszacz ziębniczy
Separator 
oleju Osuszacz 

adsorpcyjny
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cowych, separatorów kondensatu, osuszaczy ziębni-
czych i osuszaczy adsorpcyjnych.
Sprężarka, która pracuje przy ciśnieniu 7 bar sprę-
ża powietrze do 1/8 objętości. Zmniejsza to również 
ośmiokrotnie zdolność powietrza do utrzymywania 
pary wodnej. Ilość wody, która zostaje uwolniona jest 
wtedy znaczna. Na przykład sprężarka o mocy 100 kW 
która pobiera powietrze o temperaturze 20°C i wilgot-
ności względnej 60% odda ok. 85 litrów wody pracując 
podczas ośmiogodzinnej zmiany. Dlatego ilość wody, 
która musi zostać oddzielona zależy od zastosowania 
sprężonego powietrza. To z kolei decyduje, która kom-
binacja chłodnic i osuszaczy będzie odpowiednia.

3.2.3 Olej w sprężonym powietrzu
Ilość oleju w sprężonym powietrzu zależy od kilku 
czynników między innymi od typu maszyny, jej kon-

strukcji, wieku, stanu, itp. Patrząc pod tym kątem 
mamy dwie główne konstrukcje sprężarek: te, które 
pracują ze środkiem smarnym w komorze sprężania 
i te, które pracują bez tego środka. W sprężarkach 
smarowanych olej bierze udział w procesie sprężania 
i całkowicie lub częściowo znajduje się w sprężonym 
powietrzu. Jednakże w nowoczesnych sprężarkach 
smarowanych tłokowych i śrubowych ilość oleju 
jest bardzo mała. Na przykład po sprężarce śrubo-
wej z wtryskiem oleju zawartość oleju w powietrzu 
wynosi mniej niż 3 mg/m3 przy temperaturze 20°C. 
Zawartość oleju można zmniejszyć przy pomocy 
filtrów wielostopniowych. Jeżeli takie rozwiązanie 
zostanie wybrane, to należy rozważyć ograniczenia 
jakościowe oraz koszty energii i ryzyka jakie to roz-
wiązanie ze sobą niesie.

3:10
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Sprężarka pracująca przy nadciśnieniu 7 bar(e) spręża powietrze do 1/8 jego objętości.

Tabela klas czystości sprężonego powietrza zgodnych z ISO 8573-1 (2010).

Zgodnie ze specyfikacją użytkownika lub dostawcy urządzenia i mniejsze niż w przypadku klasy 1

nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

cp          = stężenie masowe w mg/m3

Olej       = całkowite stężenie (ciecz, aerozole i pary)

Olej

Maks. koncentracja

mg/m3

Woda

Maks. ciśnienie

Punkt rosy (°C)

Maksymalna ilość cząstek stałych przypadających na m3 

Dla wielkości cząstki d(≤m)

0.1 < d ≤ 0.5 0.5 < d ≤ 1.0 1.0 < d ≤ 5.0

Klasa

Sprężarka 

1 m3; 8 bar(a), 7 bar(e)

25°C, wilgotność względna 100%

25°C, wilgotność 
względna 100%
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3.2.4 Mikroorganizmy w sprężonym 
powietrzu
Ponad 80% cząstek, które zanieczyszczają sprę-
żone powietrze jest mniejszych niż 2 μm i dlatego 
łatwo przechodzą one przez filtr wlotowy sprężarki. 
Następnie cząstki te są rozpylane wewnątrz systemu 
rurowego gdzie mieszają się z wodą i olejem oraz 
osadem na rurach. Wynikiem tego może być rozwój 
mikroorganizmów. Filtr założony bezpośrednio za 
sprężarką może wyeliminować to niebezpieczeństwo. 
Niemniej jednak aby mieć czyste lub sterylne sprężo-
ne powietrze należy mieć kontrolę nad każdą bakterią 
rozwijającą się poza filtrem.
Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana 
ponieważ gazy i mgły mogą zbierać się w krople (ze 
względu na stężenie lub ładunek elektryczny) nawet po 
przejściu przez kilka filtrów. Mikroorganizmy kiełku-
ją przez ścianki filtra i dlatego istnieją w tym samym 
stężeniu po stronie wlotowej i wylotowej filtra.
Mikroorganizmy – bakterie, wirusy i bakteriofagi– są 
bardzo małe. Wielkość typowej bakterii wynosi zale-
dwie od 0.2 μm do 4 μm, a wirusa od 0.3 μm do nawet 
0.04 μm. Zanieczyszczenia o średnicy mniejszej niż 
1 μm, a więc również mikroorganizmy mogą łatwo 
przeniknąć przez filtr wlotowy sprężarki. Pomimo 
niewielkich rozmiarów mikroorganizmy stanowią 

poważny problem w wielu gałęziach przemysłu ponie-
waż jako organizmy „żywe” mogą się swobodnie roz-
mnażać przy sprzyjających warunkach. 
W czasie badań ustalono, że mikroorganizmy wnikają 
do systemów sprężonego powietrza z nieosuszonym 
powietrzem i przy dużej wilgotności (100%).
Olej i inne zanieczyszczenia działają jak pożywka. 
Najistotniejszym czynnikiem jest tu osuszenie powie-
trza do wilgotności <40% co osiąga się przy użyciu 
osuszaczy adsorpcyjnych przy temperaturze pokojo-
wej, jak również przy pomocy osuszaczy ziębniczych 
oraz zainstalowanie w systemie sprężonego powietrza 
filtra sterylnego. Filtr sterylny musi być zainstalowa-
ny w obudowie, która pozwala na przeprowadzenie 
sterylizacji parowej w miejscu pracy filtra lub takiej, 
która ma możliwość łatwego otwierania. Sterylizację 
należy wykonywać często w celu utrzymania dobrej 
jakości sprężonego powietrza.

3.2.5 Filtry
Nowoczesne filtry włókniste są bardzo skuteczne 
przy usuwaniu oleju. Jednakże bardzo trudno jest 
skontrolować ilość oleju pozostającego w powietrzu 
po przefiltrowaniu ponieważ między innymi tem-
peratura ma istotny wpływ na proces oddzielania. 
Efektywność filtrowania zależy również od stężenia 
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Widok instalacji mogącej wytwarzać sprężone powietrze o różnych klasach jakości wg ISO 8573-1.

Klasa jakości 1.4.1
Filtr 

Filtr 

Filtr 

Filtr 

Osuszacz ziębniczy

Chłodnica
końcowa

Klasa jakości 3.-4

Klasa jakości 1.2.1

Sprężarka Zbiornik
powietrza

Osuszacz adsorpcyjny



75

oleju w sprężonym powietrzu i zawartości swobodnej 
wody.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty powietrze powinno 
być jak najbardziej suche. Wszystkie filtry: olejowe, 
węglowe i jałowe dają złe wyniki jeżeli w powietrzu 
znajduje się swobodna woda (dane techniczne filtra 
nie obowiązują w takich warunkach). Filtry włókniste 
mogą usuwać olej tylko w formie kropli oraz mgły. 
Pary oleju muszą zostać usunięte przy pomocy filtra 
z węglem aktywnym. Właściwie zainstalowany filtr 
włóknisty wraz z odpowiednim filtrem wstępnym 
może zmniejszyć obecność oleju w sprężonym powie-
trzu do ok. 0.01 mg/m3 przy 21°C. Filtr z węglem 
aktywnym może zmniejszyć obecność oleju w sprę-
żonym powietrzu do ok. 0.003 mg/m3. Węgiel akty-
wowany wytwarzany jest w celu pokrywania nim 
rozległych powierzchni wewnętrznych. Węgiel akty-
wowany jest w stanie wchłonąć olej w ilości 10–20% 
wagi własnej. 
Filtr wyposażony jedynie w powłokę z węgla akty-
wowanego zawiera niewielką ilość proszku węglowe-
go. To skraca okres jego eksploatacji i ogranicza jego 
zastosowanie do wartości temperatur do 20°C. Filtry 
wyposażone w złoża z luźnego węgla aktywowanego 
zawierają duże ilości takiego węgla. To czyni je jesz-
cze skuteczniejszymi w wielu zastosowaniach (nawet 
przy wyższych temperaturach) i wydłuża okres eks-
ploatacji filtra.
Na okres eksploatacji filtra ma wpływ temperatu-
ra powietrza. Gdy temperatura powietrza wzrasta, 
to ilość par oleju wzrasta bardzo gwałtownie. Filtry 
z węglem aktywowanym powinny zawierać odpo-
wiednią ilość tego węgla i być dobrane w taki spo-
sób, by powodować jak najmniejszy spadek ciśnienia. 
Filtry z węglem aktywowanym usuwają z powietrza 
jedynie zanieczyszczenia w formie par i powinny 
być poprzedzone innymi odpowiednio dobranymi 
filtrami. W celu uzyskania optymalnego efektu filtry 
powinny być zainstalowane możliwie jak najbliżej 
miejsca zastosowania sprężonego powietrza. Ponadto 
filtry należy często kontrolować i wymieniać. 
Wartości podane w danych technicznych filtra 
zawsze odnoszą się do określonej temperatury 
powietrza, zwykle jest to 21°C. To odpowiada mniej 
więcej temperaturze sprężonego powietrza wytwo-
rzonego przez sprężarkę chłodzoną powietrzem, 
pracującą przy temperaturze otoczenia 10°C. Jed-
nakże klimat i sezonowe zmiany pogodowe powo-
dują zmiany temperatury, co z kolei ma wpływ na 
skuteczność pracy filtra.

Sprężarki bezolejowe eliminują konieczność posiada-
nia filtra oleju. Oznacza to, ze sprężarka może pra-
cować przy niższym ciśnieniu co ogranicza zużycie 
energii. W wielu przypadkach okazało się, że sprężar-
ki bezolejowe są najlepszym rozwiązaniem zarówno 
ze względów ekonomicznych jak i jakościowych.

3.2.6 Chłodnica końcowa
Sprężone powietrze po sprężeniu jest gorące, często 
osiąga temperaturę 70–200°C. Chłodnica końcowa 
stosowana jest do obniżania temperatury co również 
zmniejsza zawartość wody w powietrzu i obecnie czę-
sto jest traktowane jako standard w instalacjach sprę-
żarkowych. Chłodnica końcowa zawsze jest umiesz-
czana bezpośrednio za sprężarką. Jest to wymiennik 
ciepła, który schładza gorące powietrze po to by 
w jak najkrótszym czasie doprowadzić do wytrącenia 
się wody, która w przeciwnym razie wytrąciłaby się 
w systemie. Chłodnica końcowa może być chłodzona 
albo wodą albo powietrzem i zwykle jest wyposażo-
na w separator wody z automatycznym spustem.

3.2.7 Separator wody
Większość instalacji sprężarkowych jest wyposażona 
zarówno w chłodnicę końcową jak również w separa-
tor wody po to, by oddzielić maksymalnie dużą część 
wody ze sprężonego powietrza. Przy właściwym 
doborze i wielkości separatora wody można osiągnąć 
efektywność 80–90%. Pozostała część wpływa jako 
mgła wraz ze sprężonym powietrzem do zbiornika 
powietrza.

3.2.8 Separacja oleju/wody
Olej w formie kropli oddzielany jest częściowo np. 
w chłodnicy końcowej, separatorze kondensatu lub 
zbiorniku kondensatu i gromadzony jest wraz ze skro-
ploną wodą. Ta emulsja olej/woda z punktu widzenia 
ochrony środowiska klasyfikowana jest jako olej 
ściekowy i nie może być odprowadzana do kolektora 
ściekowego lub bezpośrednio do środowiska.
Wprowadzane są nowe i coraz bardziej rygorystyczne 
prawa ze względu na niebezpieczeństwo zanieczyszcze-
nia środowiska. Odprowadzanie kondensatu jak również 
jego gromadzenie i odprowadzanie staje się drogie.
Prostym i tanim rozwiązaniem jest zainstalowanie 
separatora oleju/wody na przykład z filtrem memb-
ranowym, który gwarantuje czystą wodę spustową 
i odprowadza olej do specjalnego zbiornika.
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3.2.9 Powietrze do zastosowań 
medycznych
Oprócz zastosowań, w których wymagany jest stan-
dardowy proces oczyszczania powietrza istnieją takie 
obszary, gdzie stopień uzdatnienia sprężonego powie-
trza musi być jeszcze wyższy. Wysoka jakość sprężone-
go powietrza ma krytyczne znaczenie w wielu gałęziach 
przemysłu, ale nigdzie nie jest to tak ważne jak w zasto-
sowaniach medycznych. Czystość sprężonego powietrza 
stosowanego w szpitalach musi być zagwarantowana 
w 100%. Jednak powietrze pobierane z otoczenia, które 
ma służyć jako „surowiec” do wytworzenia sprężone-

go powietrza przystosowanego do użycia w sektorze 
medycznym rzadko ma odpowiednią jakość.
Proces filtracji w przypadku powietrza stosowanego 
w placówkach medycznych składa się z kilku stopni po 
to, by uzyskany produkt końcowy był absolutnie czysty. 
Zastosowanie separatora wody i dwóch filtrów koale-
scencyjnych pozwala na zatrzymanie zanieczyszczeń 
takich jak krople wody i oleju jeszcze zanim powie-
trze wejdzie do regenerowanego na zimno osuszacza 
adsorpcyjnego. W osuszaczu temperatura punktu rosy 
obniżana jest do wartości - 40°C, co jest wymogiem 
w przypadku powietrza do zastosowań medycznych. 
Po przejściu przez osuszacz adsorpcyjny powietrze 
kierowane jest do dodatkowego układu filtrującego 
spełniającego podwójną funkcję. Węgiel aktywo-
wany (informacje na ten temat podane są również 
w rozdziale 3.2.5) usuwa węglowodory np. pary oleju 
oraz niepożądane zapachy obniżając ich zawartość 
do dozwolonego poziomu, a katalizator przekształca 
nadmiar tlenku węgla w dwutlenek węgla. Na tym 
etapie filtracji do absolutnego minimum obniżany jest 
poziom takich zanieczyszczeń jak tlenek siarki i tle-
nek azotu. W ostatnim etapie filtrowania filtr cząstek 
stałych zatrzymuje cząstki pyłu, jeżeli dostałyby się 
one do powietrza podczas przechodzenia przez osu-
szacza adsorpcyjny lub dodatkowy układ filtrujący. 
Wymagania dotyczące powietrza używanego do 
zastosowań medycznych różnią się w zależności od 
kraju i są ustalane przez lokalne władze. 
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Na rysunku przedstawiono sposób działania filtra membrano-
wego oddzielającego olej. Membrana przepuszcza małe mole-
kuły (woda), podczas gdy większe molekuły (olej) pozostają  
w systemie i mogą być gromadzone w specjalnym zbiorniku.

Schemat instalacji dostarczającej powietrze medyczne. 

Czysta woda

Czysta woda

Kondensat
(emulsja olej/woda)

Olej

 
 
 

Osuszacz adsorpcyjny Dodatkowa filtracja

Sprężone powietrze

Olej
Kurz Powietrze

medyczne
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3.3 Układy chłodzenia

3.3.1 Sprężarki chłodzone wodą

3.3.1.1 Uwagi ogólne
Im więcej sprężonego powietrza będzie schładzane 
wewnątrz sprężarki – w chłodnicy międzystopniowej 
i chłodnicy końcowej – tym bardziej energooszczęd-
na będzie ta sprężarka i tym więcej pary wodnej uleg-
nie kondensacji.
Instalacje chłodzone wodą wymagają jedynie niewiel-
kiej wentylacji w sprężarkowni ponieważ większa 
część wytwarzanego ciepła odprowadzana jest przez 
wodę chłodzącą. Woda chłodząca pochodząca ze sprę-
żarek chłodzonych wodą odprowadza w formie ciepła 
ok. 90% energii pobieranej przez silnik elektryczny.
System wody chodzącej sprężarkę może być zapro-
jektowany w oparciu o jedną z trzech głównych 
zasad: jako system otwarty bez systemu cyrkulacji 
wody, jako system otwarty z systemem cyrkulacji 
wody i jako zamknięty system cyrkulacyjny.

3.3.1.1 Układy otwarte bez systemu  
cyrkulacji wody
Układy otwarte bez systemu cyrkulacji wody są to 
układy, w  których woda pochodzi z wodociągów 
miejskich, jeziora, rzeki lub studni, jest używana do 

schładzania sprężarek i jest usuwana jako woda ście-
kowa. System powinien być kontrolowany przez ter-
mostat po to by utrzymać wymaganą temperaturę jak 
również po to by sterować poborem wody. 
Generalnie system otwarty jest łatwy i niedrogi do 
zainstalowania ale drogi w eksploatacji szczególnie 
wtedy gdy woda chłodząca jest pobierana z wodocią-
gów miejskich. Woda z jeziora lub rzeki jest zwykle 
bezpłatna ale musi być filtrowana i oczyszczana aby 
mogła być używana bez niebezpieczeństwa zapcha-
nia systemu chłodzenia. Co więcej woda z dużą 
zawartością wapnia może powodować osadzanie się 
kamienia w chłodnicach, co pogorszy skuteczność 
chłodzenia. To samo odnosi się do wody słonej, której 
jednakże można używać pod warunkiem prawidło-
wego zaprojektowania systemu.

3.3.1.3 Układy otwarte z systemem  
cyrkulacji wody
Układy otwarte z systemem cyrkulacji wody są to 
systemy gdzie woda chłodząca ze sprężarki jest 
powtórnie schładzana w wieży chłodniczej. Woda 
chłodząca jest rozpryskiwana w komorze wieży 
chłodniczej przy jednoczesnym przedmuchu powie-
trza. W tym samym czasie część wody paruje, a po-
została część jest schładzana do temperatury 2°C 
poniżej temperatury otoczenia (mogą tu występować 
różnice w zależności od temperatury i wilgotności 
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Otwarty układ chłodzenia z cyrkulacją wody chłodzącej.

Sprężarka
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względnej). Układy otwarte z systemem cyrkulacji 
wody są używane przede wszystkim przy ograni-
czonym dostępie wody. Wadą jest tu fakt, że woda 
staje się zanieczyszczona przez otaczające ją powie-
trze. Układ musi być uzupełniany za pomocą świeżej 
wody ze względu na fakt parowania.
Nierozpuszczalne sole są odkładane na gorących 
powierzchniach metalowych. Zmniejsza to skuteczność 
wody chłodzącej do rozpraszania ciepła. Woda musi 
być regularnie badana i uzdatniana przy pomocy środ- 
ków chemicznych aby zapobiec rozwojowi glonów 
w wodzie. W czasie zimy, gdy sprężarka nie pracuje, 
wieża chłodnicza musi być albo opróżniona lub też woda 
w niej musi być podgrzana aby zapobiec zamarzaniu.

3.3.1.4 Układy zamknięte
W sprężarkach chłodzonych przy pomocy układu 
zamkniętego ta sama woda krąży między sprężar-
ką i pewnym rodzajem wymiennika ciepła. Ten 
wymiennik jest z kolei chłodzony albo przy pomocy 
innego obwodu wodnego albo przy pomocy powie-
trza. Generalnie, jeżeli woda jest schładzana przy 
pomocy innego obwodu wodnego to stosowany jest 
płytowy wymiennik ciepła.

sprężarki jest schładzana do temperatury 5°C wyższej 
od temperatury czynnika chłodniczego.
Jeżeli woda jest chłodzona przez powietrze to wyma-
gany jest dodatek środka przeciw zamarzaniu np. 
glikol. Zamknięty układ chłodzenia jest napełniony 
czystą, zmiękczoną wodą.
Jeżeli glikol jest dodany do wody w systemie chłodze-
nia sprężarki to natężenie przepływu wody musi być 
ponownie obliczone ponieważ typ i stężenie glikolu 
ma wpływ na pojemność cieplną i lepkość. 
Ważnym elementem jest również to by cały system 
został dobrze wyczyszczony zanim zostanie napełniony 
po raz pierwszy. Właściwie zainstalowany i uruchomio-
ny układ zamknięty wymaga jedynie niewielkiego nad-
zoru i charakteryzuje się niskimi kosztami utrzymania. 
W przypadku instalacji gdzie dostępna woda chłodząca 
jest agresywna właściwe jest zastosowanie chłodnicy 
wykonanej z materiałów odpornych na korozję.
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Rysunek pokazuje, jak może wyglądać płytowy wymien-
nik ciepła. Zaletą płytowego wymiennika jest łatwość 
czyszczenia, co umożliwia pośrednie chłodzenie przy 
pomocy wody z jeziora lub rzeki.

Prosta nagrzewnica (wymiennik ciepła chłodzony powie-
trzem), którą mozna znaleźć w zamkniętym układzie chło-
dzenia. Zadaniem jego jest chłodzenie cieczy takich jak 
woda /glikol, olej, itp. W środowiskach agresywnych lub 
w przypadku agresywnych cieczy stosowane są materiały 
takie jak stal nierdzewna lub tytan. 

Woda musi być zabezpieczona przed zamarzaniem w nis- 
kich temperaturach. Należy pamiętać o tym, że może  
okazać się konieczne zastosowanie chłodnicy o większym 
rozmiarze, ponieważ na przykład mieszanina woda/glikol 
ma niższą pojemność cieplną niż czysta woda.

Sprężarka

Jeżeli woda ma być chłodzona poprzez otaczające 
powietrze wtedy stosowany jest wymiennik ciepła 
w układzie matrycowym składający się z rur i żebe-
rek chłodzących. Powietrze jest zmuszane do ruchu 
wokół elementów wymiennika ciepła przy pomocy 
jednego lub więcej wentylatorów. Powietrze jest zwy-
kle przed tym filtrowane po to by uniknąć zapychania. 
Ta metoda jest odpowiednia, jeżeli ograniczony jest 
dostęp wody. Wydajność chłodzenia układu otwartego 
i zamkniętego jest w przybliżeniu taka sama tzn. woda 

Punkt
zamarzania

°C

Ciepło
właściwe
kJ/kg x K

Mieszanina
glikolu

% 
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3.3.2 Sprężarki chłodzone powietrzem
Większość nowoczesnych sprężarek dostępna jest rów-
nież w wersji chłodzonej powietrzem gdzie wymuszona 
wentylacja wewnątrz obudowy sprężarki odbiera niemal 
100% energii zużywanej przez silnik elektryczny.

3.4 Odzyskiwanie 
energii

3.4.1 Uwagi ogólne
Podczas procesu sprężania zostaje wytwarzane ciepło. 
Energia cieplna gromadzona jest w coraz mniejszej 
objętości, a jej nadmiar jest odprowadzony zanim powie-
trze zostanie wprowadzone do systemu rurociągów. 
W przypadku każdej instalacji sprężarkowej należy się 
upewnić, że jest zapewniona odpowiednia wydajność 
chłodzenia. Może ono przebiegać przy zastosowaniu 
powietrza zewnętrznego lub przy pomocy wody pocho-
dzącej z wodociągów miejskich, z rzeki lub wody proce-
sowej w systemie otwartym lub zamkniętym.
W wielu instalacjach wytwarzających sprężone powie-
trze istnieje bardzo wiele możliwości oszczędzania 

nie zużytej energii w formie systemów odzyskiwania 
energii ze sprężarek. Koszty energii mogą, w przy-
padku większych instalacji, sięgać 80% całkowitych 
kosztów wytworzenia sprężonego powietrza. Aż 94% 
energii dostarczonej do sprężarki można odzyskać 
na przykład w formie wody o temperaturze 90°C 
z dużych bezolejowych sprężarek śrubowych. Oznacza 
to, że każda forma oszczędzania energii w relatywnie 
krótkim czasie przyniesie wymierne rezultaty.
Załóżmy, że instalacja sprężarkowa w dużym zakła-
dzie przemysłowym zużywa 500 kW w ciągu 8000 
godzin roboczych w ciągu roku. To odpowiada ok. 
4 milionom kWh rocznie. Jak widać są możliwości 
odzyskiwania tego traconego ciepła poprzez gorące 
powietrze lub gorąca wodę.
Zwrot inwestycji przeznaczonej na system odzyski-
wania energii następuje w okresie od 1 do 3 lat. Dodat-
kowo energia odzyskana przy pomocy zamkniętego 
układu chodzenia poprawia warunki robocze sprężar-
ki, jej niezawodność i wydłuża okres eksploatacyjny 
ze względu na równą wartość temperatury i wysoką 
jakość wody chłodzącej żeby nie wymieniać więcej.
Kraje północne są w czołówce, jeżeli chodzi o sposoby 
odzyskiwania energii i jest to tam na porządku dzien-
nym w przypadku eksploatacji sprężarek. Większość 
sprężarek dostarczanych przez znaczących producen-

3:19

Na rysunku pokazano jak może wyglądać zamknięty układ chłodzenia. Wymiennik ciepła może być chłodzony wodą lub 
powietrzem. 

Zbiornik rozprężeniowy, itp. 

Sprężarka 

Sprężarka 

NRV Pompa 2

NRV Pompa 1

Wymiennik ciepła chłodzony wodą

        (Opcja) 
Wymiennik ciepła 
chłodzony powietrzem

Sprężone 
powietrze
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3:20
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Ciepło jest naturalnym produktem ubocznym w procesie sprężania. Energię można odzyskiwać w formie gorącej wody  
z układu chłodzenia sprężarki.

Rysunek pokazuje typowe sposoby wykorzystania energii odzyskanej z układu chłodzenia sprężarki w różnych zakresach 
temperatur. Przy najwyższych temperaturach stopień odzyskania energii jest największy.

Energia możliwa do odzyskania 94%

Moc na wałku 100%

Straty 
promieniowania 2%

Pozostałość 
w sprężonym powietrzu 4%

Podgrzewanie wody użytkowej 
(kranowej), wody procesowej, 
dostarczanego powietrza, 
podtrzymywanie ogrzewania 

Woda chłodząca i jej wykorzystanie

Podgrzewanie wody 
powrotnej obiegu CO

Ogrzewanie budynków 
poprzez obwody bocznikowe

Ciepła woda użytkowa (kranowa)
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tów jest dzisiaj przystosowana do zainstalowania stan-
dardowego wyposażenia do odzyskiwania energii.

3.4.2 Obliczanie potencjału 
odzyskiwania energii

Teoretycznie cała energia dostarczana do sprężarki 
jest zamieniana na ciepło. Im więcej energii można 
odzyskać i wykorzystać w innych procesach tym 
wyższa jest efektywność systemu. Ilość energii, która 
może być odzyskana można obliczyć w następujący 
sposób:

Odzyskana energia w kWh/rok:

Oszczędność/rok: 

W = odzyskana energia (Wh/rok)
TR = czas w ciągu roku, kiedy zachodzi 
  potrzeba wykorzystania odzyskanej energii 
  godziny/rok

K1 = część czasu TR, gdy sprężarka jest 
  w stanie dociążenia
K2 = część czasu TR, gdy sprężarka jest 
  w stanie odciążenia
Q1 = moc dostępna w czynniku chłodniczym, 
  gdy sprężarka jest w stanie dociążenia (kW)
Q2 = moc dostępna w czynniku chłodniczym, 
  gdy sprężarka jest w stanie odciążenia (kW)
ep = cena energii
η = Normalna efektywność źródła ciepła (%)

W wielu przypadkach stopień odzyskania energii 
może przekroczyć 90% jeżeli energia, która została 
zgromadzona na skutek chłodzenia instalacji sprężar-
kowej będzie efektywnie wykorzystywana. Funkcja 
układu chłodzenia, odległość od punktu poboru jak 
również stopień i ciągłość zapotrzebowania na powie-
trze są tu decydującymi czynnikami. W przypadku 
dużych ilości energii cieplnej warto zainteresować się 
możliwością jej odsprzedaży. Kupującym może być tu 
dostawca energii i można tu poszukać form umowy 
dotyczących inwestycji, zamówień i dostaw. Istnieje 
również możliwość skoordynowania systemów odzy-
skiwania energii w kilku procesach. 

3:22

W każdej instalacji sprężarkowej istnieją duże możliwości odzyskiwania energii. Niemal 95% energii dostarczonej do sprę-
żarki może być odzyskane w przypadku dużych śrubowych sprężarek bezolejowych. 

Kocioł z gorącą 
wodą – podgrzewanie 
wody użytkowej 

Kran z gorącą wodą

Grzejniki 
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3.4.3 Metody odzyskiwania energii

3.4.3.1 Uwagi ogólne
Odzyskiwanie energii ze sprężonego powietrza nie 
zawsze zapewnia ciepło wtedy gdy jest ono potrzebne 
i być może nie zawsze w wystarczających ilościach. 
Ilość odzyskanej energii będzie się zmieniała wraz ze 
zmiennym dociążeniem sprężarki. Po to by był moż-
liwy proces odzyskiwania energii wymagana jest jej 
pewna określona ilość, która jest normalnie zapewnia-
na przez zwykły system. Odzyskana energia najlepiej 
zużywana jest wtedy, gdy jest dodatkowym źródłem 
dla systemu podstawowego tak więc dostępna energia 
jest zawsze wykorzystywana podczas pracy sprężarki.

3.4.3.2 Systemy chłodzenia powietrzem
W przypadku sprężarek chłodzonych powietrzem, 
które oddają dużą ilość gorącego powietrza przy 
stosunkowo niskiej temperaturze istnieje możliwość 

bezpośredniego ogrzewania budynku lub wymiany 
ciepła z podgrzewanym wstępnie zasobnikiem. Pod-
grzane chłodzące powietrze jest następnie dystrybu-
owane przy pomocy wentylatora. 

Jeżeli budynki nie wymagają dodatkowego ogrze-
wania, to gorące powietrze jest odprowadzane do 
atmosfery przy pomocy termostatu lub ręcznie przy 
pomocy klapy powietrznej. Czynnikiem ogranicza-
jącym jest fakt, że odległość między sprężarkami 
a budynkiem, który ma być ogrzewany powinna być 
niewielka, najlepiej, żeby to był sąsiedni budynek. 
Co więcej możliwość odzyskiwania ogranicza się do 
zimniejszych miesięcy roku. Odzyskiwanie energii 
w oparciu o powietrze jest częściej spotykane w ma-
łych i średniej wielkości sprężarkach. System odzy-
skiwania energii charakteryzuje się małymi stratami 
i wymaga niewielkich inwestycji.

3.4.3.3 Systemy chłodzenia wodą
W przypadku sprężarek chłodzonych wodą woda 
ze sprężarki o temperaturze 90°C może uzupeł-
niać istniejący już system grzewczy. Jeżeli gorąca 
woda wykorzystywana jest do celów CO i CWU, to 
wymagany jest jeszcze normalny podgrzewacz wody. 
Energia odzyskana z systemu sprężonego powietrza 
powoduje mniejsze obciążenie podgrzewacza, umoż-
liwia oszczędności paliwa i może pozwolić na zain-
stalowanie mniejszego podgrzewacza.

3:23

3:24Przykład możliwości odzyskiwania energii ze sprężarek.

Odzyskiwanie energii ze sprężarki chłodzonej powietrzem.

Moc odzyskiwana w formie energii

Olej
m3/rok

Oszczędności
przy
2000 

godz. rob./rok 
kWh/rok

Przepływ
ciepła

kW

Wydajność
m3/min

Założenia do odzyskiwania energii ze sprężonego 
powietrza różnią się częściowo w zależności od typu 
sprężarki. Sprężarki bezolejowe chłodzone wodą 
nawet w wersji standardowej łatwo dają się przysto-
sować do systemu odzyskiwania energii. Sprężarki 
tego typu w wersji z ciepłą wodą osiągają temperatu-
rę wody (90°C) wymaganą do efektywnego odzyski-
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3:25

3:26

Przykład układu odzyskiwania energii w oparciu o wodę dla śrubowej sprężarki bezolejowej.

Przykład układu odzyskiwania energii w oparciu o wodę dla smarowanej olejem sprężarki  śrubowej. Chłodnica pomocnicza 
z systemem regulacji jest wbudowana w sprężarce.

Sprężarka 

Sprężarka 

Chłodnica
końcowa

Chłodnica
końcowa

Rurka kapilarna

Zbiornik rozprężeniowy, itp.

25°C NRV Pompa 2

NRV Pompa 1

Sprężone powietrze

90°C

Wymiennik ciepła
w układzie

odzyskiwania energii

Chłodnica
powietrza

Chłodnica pomocnicza

Odzyskiwanie energii 

Sprężone powietrze

Woda chłodząca

Woda chłodząca

Sprężarka 

Sprężarka 

25°C

Zbiornik rozprężeniowy, itp.

Pompa 

70°C
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wania energii. W sprężarkach smarowanych olejem 
olej, który bierze udział w sprężaniu jest czynnikiem 
ograniczającym możliwości osiągania wyższych tem-
peratur wody chłodzącej.
W sprężarkach odśrodkowych poziomy temperatur są 
niższe i niższy jest także stopień odzyskiwania ener-
gii. Ponadto podwyższone temperatury wody mają 
ujemny wpływ na wydajność sprężarki. 
Odzyskiwanie energii oparte na wodzie najlepiej 
sprawdza się w przypadku sprężarek o mocy silnika 
ponad 10 kW. Odzyskiwanie energii oparte na wodzie 
wymaga bardziej skomplikowanej instalacji niż 
w przypadku powietrza. Podstawowe wyposażenie 
to pompy, wymiennik ciepła i zawory regulacyjne.

Systemy wodne pozwalają również na dostarczanie 
ciepła do odległych budynków przy użyciu rur o sto-
sunkowo małych przekrojach (40–80 mm) bez szcze-
gólnych strat ciepła. Wysoka temperatura wstępna 
oznacza, że energia może być wykorzystywana do 
podwyższania temperatury wody powrotnej na przy-
kład w obiegu C.O. Dlatego też podstawowe źródło 
ciepła może być okresowo wyłączane i zastępowane 
przez ciepło pochodzące ze sprężarki. Ciepło takie 
w procesie przemysłowym może być stosowane do 
podnoszenia temperatury procesu. Nawet w przypad-
ku chłodzonych powietrzem i smarowanych olejem 
sprężarek śrubowych jest w pełni możliwe zainsta-
lowanie wodnego systemu odzyskiwania energii. 
Wymaga to wymiennika ciepła w obwodzie oleju ale 
system daje niższe temperatury (50°–60°) niż w przy-
padku sprężarek bezolejowych.

3.5 Sprężarkownia

3.5.1 Uwagi ogólne
Jeszcze nie tak dawno temu zakup sprężarki oznaczał 
zakup silnika elektrycznego, oprzyrządowana do uru-
chamiania, chłodnicy końcowej, filtrów wlotowych, 
itp. Tak więc wymagania ilościowe i jakościowe nale-
żało omawiać ze wszystkimi dostawcami po kolei. 
Konieczna była przecież gwarancja, że wszystkie te ele-
menty będą właściwie współpracowały ze sprężarką. 
Obecnie sprężarka i akcesoria kupowane są komplek-
sowo. Podstawowym elementem zespołu sprężarki jest 
rama na której zamontowana jest sama sprężarka oraz 
akcesoria. Wszystkie wewnętrzne połączenia między 

różnymi elementami są już przygotowane. Kompletny 
zespół sprężarki umieszczony jest w dźwiękochłonnej 
obudowie, która zmniejsza poziom hałasu.
Wynikiem tego jest znaczne uproszczenie instalacji 
i pewność użytkownika, że system będzie działał nie-
zawodnie. Najlepszym przykładem jest tu sprężarka 
wyposażona w kompletny sprzęt do uzdatniania sprę-
żonego powietrza (osuszacz, filtr, separator kondensatu, 
itp.) oraz niezwykle skuteczny system tłumienia hałasu 
i drgań. Te nowoczesne zestawy sprężarkowe ustawiane 
są bezpośrednio obok istniejących instalacji sprężonego 
powietrza lub w miejscach do których takie instalacje 
będą rozbudowywane. Niezależnie od tego należy 
pamiętać, że sposób i technologia instalowania mają 
znaczny wpływ na działanie i niezawodność systemu.

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonywa-
niu instalacji jest wydzielenie osobnego pomieszczenia 
dla zespołu sprężarek (centrali). Doświadczenie mówi, 
że centralizacja jest lepszym rozwiązaniem niezależ-
nie od gałęzi przemysłu. Centralizacja zapewnia mię-
dzy innymi poprawę ekonomiki użytkowania, lepiej 
zaprojektowany system sprężonego powietrza, łatwiej-
sze użytkowanie i obsługę techniczną, zabezpiecze- 
nie przed dostępem bez upoważnienia, dobrą kontrolę 
nad emisją hałasu i lepsze możliwości wentylacji.
Innym rozwiązaniem jest wydzielona powierzchnia 
w budynku mającym inne przeznaczenie, która będzie 
wykorzystana do umieszczenia tam instalacji sprężar-
kowej. W przypadku takiej instalacji możemy mieć do 
czynienia z niebezpieczeństwem występowania innych 
problemów. Będą to na przykład zakłócenia wywoły-
wane hałasem, wymagania dotyczące wentylacji sprę-
żarki, niebezpieczeństwo przegrzewania, odprowadza-
nie kondensatu, niebezpieczne otoczenie np. pył lub 
substancje łatwopalne, obecność w powietrzu substancji 
agresywnych, wymagania przestrzenne dotyczące dal-
szej rozbudowy instalacji i dostępność w przypadku 
obsługi technicznej. Jednak instalacja umieszczona 
np. w warsztacie lub magazynie może ułatwić montaż 
systemu odzyskiwania energii. Jeżeli nie ma żadnych 
wymagań odnośnie instalowania sprężarki wewnątrz 
pomieszczenia to można ją również zainstalować na 
zewnątrz pod dachem. Należy jednak wziąć pod uwa-
gę niebezpieczeństwo zamarzania w punktach groma-
dzenia się kondensatu i przy jego wylocie, konieczność 
zabezpieczenia przed deszczem i śniegiem przy wlocie 
powietrza, wlot ssawny, wentylację, konieczność wyko-
nania wytrzymałego i płaskiego fundamentu np. asfaltu, 
płyty betonowej, lub warstwy wyrównanego żwiru, nie-
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bezpieczeństwo występowania pyłu, substancji palnych 
lub agresywnych, konieczność zabezpieczenia przed 
dostępem osób nieupoważnionych.

3.5.2 Projektowanie
Centrala sprężarek powinna znajdować się w takim 
miejscu by zapewnić możliwie najprostszy układ sys-
temu dystrybucyjnego w dużych instalacjach z długi-
mi odcinkami instalacji pneumatycznej. W przypad-
ku obsługi technicznej i konserwacji przewagą może 
być umieszczenie centrali w pobliżu sprzętu pomoc-
niczego takiego jak pompy i wentylatory, korzystne 
może być nawet położenie w pobliżu kotłowni. 
W budynku powinny być zapewnione: dostęp do wind 
zdolnych przewieźć najcięższe elementy instalacji sprę-
żarkowej (zwykle jest to silnik elektryczny) i / lub moż-
liwość korzystania z wózka widłowego. Należy także 
zapewnić dodatkową powierzchnię do zamontowania 
kolejnej sprężarki w przypadku rozbudowy instalacji.
Dodatkowo należy zapewnić przestrzeń w przypadku 
konieczności podniesienia silnika elektrycznego jeże-
li zaistniałaby taka konieczność. Centrala sprężonego 
powietrza powinna mieć w podłożu kratkę ściekową 
lub inne urządzenie umożliwiające odprowadza-
nie kondensatu ze sprężarki, chłodnicy końcowej, 
zbiornika powietrza, osuszaczy, itp. Spust w podłożu 
powinien być wykonany zgodnie z obowiązujacymi 
przepisami.

3.5.3 Fundamenty
Zwykle do zamontowania instalacji sprężarkowej 
wymagana jest płaska powierzchnia o odpowiedniej 
wytrzymałości. W większości przypadków instalacja 
obejmuje urządzenia tłumiące drgania. W przypadku 
nowych instalacji wylewa się zwykle cokół pod każdą 
sprężarkę aby utrzymać podłoże w czystości.
Duże sprężarki tłokowe i odśrodkowe mogą wymagać 
fundamentów betonowych, które są mocowane do pod-
łoża macierzystego lub wykonane w twardym podłożu 
gruntowym. W przypadku nowoczesnych instalacji 
sprężarkowych efekty przenoszenia drgań na zewnątrz 
zostały zredukowane do minimum. W przypadku sprę-
żarek odśrodkowych może być konieczne zastosowanie 
tłumienia drgań w fundamentach sprężarkowni.

3.5.4 Powietrze wlotowe
Powietrze wlotowe musi być czyste i wolne od zanie-
czyszczeń stałych i gazowych. Szczególnie niebez-
pieczne mogą być cząsteczki kurzu powodujące zuży-
wanie się sprzętu oraz gazy powodujące korozję.
Wlot powietrza do sprężarki odbywa się zwykle 
poprzez osłonę redukującą hałas; wlot jednak moż-
na zlokalizować tam gdzie powietrze jest możliwie 
jak najczystsze, gdyż zanieczyszczenia gazowe takie 
jak spaliny samochodowe, zmieszane z powietrzem 
do oddychania, mogą spowodować fatalne skutki.  

3:27

Ustawienie instalacji w sprężarkowni jest dzisiaj łatwiejsze niż było to dawniej. Instalacja sprężarkowa jest obecnie rozwiąza-
niem kompleksowym gotowym do montażu i do podłączenia wymaganego osprzętu pomocniczego.

Filtr 
przeciwpyłowy

Zbiornik 
powietrza 

Sprężarka 

Osuszacz  
ziębniczy Separator 

oleju Osuszacz 
adsorpcyjny 
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Na przykład szpitale stawiają specjalne wymagania 
co do umieszczenia wlotu powietrza. Filtr wstęp-
ny (cyklonowy, panelowy lub obrotowy) powinien 
być stosowany w tych przypadkach gdzie mamy do 
czynienia z dużą koncentracją pyłu w powietrzu. 
W takich przypadkach należy kontrolować spadek 
ciśnienia spowodowany przez filtr wstępny, aby nie 
przekroczył maksymalnych wartości dopuszczalnych 
przez producenta.
Zaletą powietrza czerpanego z zewnątrz jest również 
niska temperatura. Dlatego też może być zasadne 
doprowadzenie do sprężarki specjalnym przewodem 
powietrza z zewnątrz budynku.
Istotne jest również, aby stosowane były dukty odporne 
na korozję wyposażone w siatkę na wlocie i zaprojek-
towane tak by nie było niebezpieczeństwa zassania do 
sprężarki deszczu lub śniegu. Należy również zwrócić 
uwagę na odpowiednio duży przekrój rury co pozwala 
osiągnąć możliwie najniższe spadki ciśnienia.
Projekt rury wlotowej jest szczególnie ważny w przy-
padku sprężarek tłokowych. Rezonans rur spowodo-
wany przez cykliczną częstotliwość pulsacji sprężarki 
może uszkodzić sprężarkę, spowodować drgania i ne-
gatywnie działać na otoczenie poprzez hałas o niskiej 
częstotliwości.

3.5.5 Wentylacja sprężarkowni
Ciepło w pomieszczeniu sprężarkowni pochodzi ze 
wszystkich sprężarek. Ciepło to jest odprowadza-
ne przez układ wentylacji sprężarkowni. Konieczna 
wydajność wentylacji zależy od wielkości sprężar-
ki i od tego czy jest ona chłodzona powietrzem czy 
wodą. Powietrze wentylacyjne w przypadku spręża-
rek chłodzonych powietrzem odbiera blisko 100% 

Bardzo istotne jest zaprojektowanie instalacji sprężarkowej w taki sposób aby była łatwa w obsłudze technicznej i przystoso-
wana do różnych wariantów rozbudowy. Minimalna odległość, którą należy pozostawić punktach obsługi technicznej przed 
szafkami elektrycznymi maszyn powinna wynosić 1200 mm. 

Oto jak może być zaprojektowany podstawowy wariant 
wentylacji. Wadą takiego rozwiązania jest fakt, że wen-
tylacja jest stała niezależnie od temperatury zewnętrznej. 
Dodatkowe trudności mogą się pojawić jeżeli zostaną 
zamontowane dwie sprężarki. Wentylatory będą przewy-
miarowane jeżeli będzie pracowała tylko jedna sprężar-
ka. Problem ten można rozwiązać montując wentylatory  
z silnikami sterowanymi przy pomocy prędkości obroto-
wej uruchamianych poprzez wielostopniowy termostat.

3:28

3:29
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Oto jak może wyglądać system z kilkoma sterowanymi ter-
mostatami wentylatorami, których sumaryczna wydajność 
będzie spełniała wymagania wentylacji. Termostaty dla 
pojedynczych wentylatorów są ustawiane na różne zakresy, 
co oznacza, że wydajność wentylacji może się zmieniać w 
zależności od temperatury zewnętrznej i/lub ilości pracują-
cych sprężarek (ponieważ termostaty będą włączały wentyla-
tory jeden po drugim w zależności od temperatury panującej 
w sprężarkowni). Rozwiązaniem alternatywnym jest urucha-
mianie wentylatorów przez termostat wielostopniowy.

3:30

energii zużywanej przez silnik elektryczny w formie 
ciepła. Powietrze wentylacyjne w przypadku spręża-
rek chłodzonych wodą odbiera do 10% energii zuży-
wanej przez silnik elektryczny. Ciepło musi zostać 
usunięte po to by utrzymać temperaturę w sprężar-
kowni na dopuszczalnym poziomie. Producent sprę-
żarki powinien dostarczyć szczegółowych informa-
cji dotyczących wymaganej wentylacji, jednak jej 
wydajność można obliczyć w następujący sposób:

qv  =  wymagana ilość powietrza wentylacyjnego 
  (m3/s)
Pv  =  energia cieplna (kW)
∆T  =  dopuszczalny wzrost temperatury (°C)

Lepszym sposobem rozwiązania tego problemu jest 
odzyskanie energii i ponowne jej zastosowanie.
Powietrze do wentylacji powinno być pobierane z ze-
wnątrz najlepiej bez stosowania długich kanałów. 
Ponadto otwór wlotowy powinien być usytuowany 
możliwie jak najniżej, jednak tak, by uniknąć nie-
bezpieczeństwa zasypania śniegiem w czasie zimy. 
Należy brać także pod uwagę niebezpieczeństwo 
przedostawania się do sprężarkowni pyłu, substancji 
agresywnych lub wybuchowych.
Wentylator/wentylatory powinny być umieszczone 
wysoko na jednej ze ścian szczytowych sprężarkow-

3:31

Opcja 1

Opcja 2

Opcja 3

Opcja 4

Przykład różnych rozwiązań wentylacji.
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3:32

3:33

Praktyczne rozwiązanie dla małej instalacji sprężarkowej. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo, że odprowadzana woda zawiera 
olej, to należy zainstalować separator oleju. 

Przykład instalacji w szpitalu z zamkniętym układem zasilania po stronie ssania i 100% systemem rezerwowym (podwójny 
niezależny system).

Wlot powietrza 
wentylacyjnego

Rozdzielnia 
elektryczna

Wylot powietrza wentylacyjnego 

Osuszacz ziębniczy 

Zbiornik 
powietrza 

Sprężarki
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ni przeciwnej do ściany na której umieszczony jest 
wlot powietrza. Prędkość powietrza przy wlocie nie 
powinna przekraczać 4 m /s.
Najlepiej stosować wentylatory sterowane termosta-
tem. Muszą być one tak dobrane, by nie przekraczać 
dopuszczalnego spadku ciśnienia w kanałach, krat-
ce zewnętrznej, przepustnicy regulacyjnej, itp. Ilość 
powietrza wentylacyjnego musi być wystarczająca do 
ograniczenia wzrostu temperatury w sprężarkowni 
o 7–10°C. Jeżeli występują problemy z wykonaniem 
odpowiedniej wentylacji to należy rozważyć możli-
wość zastosowania sprężarki chłodzonej wodą.

3.6 Budowa sieci 
sprężonego powietrza

3.6.1 Uwagi ogólne
Niewłaściwa dystrybucja sprężonego powietrza 
będzie przyczyną wysokich rachunków za energię 
elektryczną, niskiej wydajności oraz niskiej sprawno-
ści funkcjonowania narzędzi pneumatycznych.
System dystrybucyjny, który ma być niezawodny 
w działaniu i ekonomiczny musi spełniać trzy pod-
stawowe warunki: charakteryzować się niskim spad-
kiem ciśnienia między sprężarką i punktem poboru, 
minimalnymi przeciekami i możliwie najlepszym 
separowaniem kondensatu jeżeli w systemie nie jest 
zainstalowany osuszacz sprężonego powietrza.

Odnosi się to przede wszystkim do głównych rur oraz do 
planowanego aktualnie i w przyszłości zużycia sprężone-
go powietrza. Koszt zainstalowania rur o większej średni-
cy niż wstępnie przewidywano jak również zamocowań 
jest niski w porównaniu z przebudową systemu w póź-
niejszym terminie. Położenie linii sprężonego powietrza, 
ich projekt i wymiarowanie odgrywają istotną rolę dla 
efektywności instalacji, jej niezawodności i kosztu utrzy-
mania. Czasami duży spadek ciśnienia w przewodach 
rurowych kompensowany jest przez wzrost wartości 
ciśnienia roboczego sprężarki np. z 7 bar do 8 bar. Pogar-
sza to ekonomikę produkcji sprężonego powietrza. Jeżeli 
pobór sprężonego powietrza spada to obniża się również 
spadek ciśnienia i wartość ciśnienia w punkcie poboru 
rośnie powyżej dopuszczalnej wartości.
Stałe instalacje sprężonego powietrza powinny być 
tak zaprojektowane by spadek ciśnienia między 

sprężarką i najdalszym punktem poboru nie przekra-
czał 0.1 bar. Dodatkowo musimy się liczyć ze spad-
kiem ciśnienia w wężach, połączeniach wężowych 
i innych połączeniach. Szczególnie ważne jest to jak 
te elementy są dobrane ponieważ największy spadek 
ciśnienia występuje często na takich połączeniach. 
Największą dopuszczalną długość przewodu rurowe-
go przy założonym spadku ciśnienia można obliczyć 
w następujący sposób:
 

l = całkowita długość przewodu rurowego (m)
∆p = największy dopuszczalny spadek ciśnienia 
  w sieci (bar)
p = bezwzględne ciśnienie wlotowe (bar)
qc = wydajność sprężarki (FAD) (l/s)
d = wewnętrzna średnica rury (mm)

Generalnie najlepszym rozwiązaniem jest zaprojek-
towanie systemu rurowego w kształcie pierścienia 
otaczającego powierzchnię na której umieszczone są 
urządzenia pobierające sprężone powietrze. Od głów-
nego przewodu poprowadzone są wtedy przewody do 
punktów poboru sprężonego powietrza. Powoduje to 
równy rozdział sprężonego powietrza, pomimo jego, 
nawet bardzo często przerywanego, użytkowania 
ponieważ powietrze jest dostarczane do aktualnego 
punktu poboru z dwóch stron. 
Taki system powinien być stosowany we wszystkich 
instalacjach, chyba że niektóre punkty poboru znaj-
dują się w znacznej odległości od instalacji sprężar-
kowej. W takich przypadkach do tych miejsc popro-
wadzona jest osobna rura główna.

3.6.1.1 Zbiornik powietrza
Każda instalacja sprężarkowa powinna zawierać 
jeden lub więcej zbiorników powietrza. Ich wielkość 
jest dobierana np. w zależności od wydajności sprę-
żarki, systemu regulacyjnego i wymagań użytkow-
nika. Zbiornik powietrza tworzy przestrzeń magazy-
nową dla sprężonego powietrza, równoważy pulsacje 
pochodzące ze sprężarki, schładza powietrze i zbiera 
kondensat. W związku z tym zbiornik powietrza musi 
być wyposażony w urządzenie spustowe. 
Przy obliczaniu objętości zbiornika powietrza zacho-
dzi następująca relacja. Należy zauważyć, że dotyczy 
ona tylko sprężarek z systemem regulacyjnym odcią-
żanie/dociążanie.
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V = objętość zbiornika powietrza (l)
qC = wydajność sprężarki (FAD) (l/s)
p1 = ciśnienie wlotowe powietrza (bar)
T1 = maksymalna temperatura wlotowa 
  powietrza (K)
T0 = temperatura sprężonego powietrza 
  w zbiorniku sprężonego powietrza (K)
(pU -pL) = nastawiona różnica ciśnień między 
    dociążeniem i odciążeniem
fmax = maksymalna częstotliwość 
  = 1 cykl/30 sekund 
  (stosuje się do sprężarek Atlas Copco)

W przypadku sprężarek z napędem o zmiennej pręd-
kości obrotowej (VSD) wymagana objętość zbiornika 
powietrza jest znacznie mniejsza. W powyższym wzorze 
wartość Qc powinna być przyjmowana jako wydajność 
sprężarki (FAD) przy minimalnej prędkości obrotowej.
Jeżeli wymagana jest duża ilość sprężonego powie-
trza w krótkim okresie to dobór sprężarki lub insta-
lacji pneumatycznej w oparciu o te wartości nie jest 
ekonomiczne. W takim przypadku ustawiany jest 
osobny zbiornik sprężonego powietrza w pobliżu 
punktu poboru, a jego objętość obliczana jest przy 
uwzględnieniu poboru maksymalnego.
W trudniejszych przypadkach wraz z dużym zbior-
nikiem stosowana jest mała sprężarka wysokoci-

śnieniowa, która ma za zadanie wspomóc sprężarkę 
podstawową i zbiornik sprężonego powietrza w krót-
kookresowych dostawach dużych ilości sprężonego 
powietrza. Sprężarka podstawowa będzie wtedy obli-
czana przy założeniu średniego poboru. Dla takiego 
zbiornika zachodzi następująca zależność:

  
V = objętość zbiornika powietrza (l)
q = przepływ powietrza w fazie opróżniania (l/s)
t = długość fazy opróżniania (s)
p1 = normalne ciśnienie robocze w sieci (bar)
p2 = minimalne ciśnienie akceptowane przez 
  użytkownika (bar)
L = pobór powietrza w fazie napełniania 
  (1/cykl roboczy)

Powyższy wzór nie uwzględnia faktu, że sprężarka 
może dostarczać powietrze podczas fazy opróżnia-
nia. Najczęstsze zastosowanie ma to przy uruchamia-
niu dużych silników okrętowych gdzie ciśnienie przy 
napełnianiu zbiornika wynosi 30 bar.

3.6.2 Projekt sieci sprężonego 
powietrza
Pierwszym punktem podczas projektowania sieci sprę-
żonego powietrza jest lista obejmująca wszystkie źródła 
poboru sprężonego powietrza oraz rysunek pokazujący 
ich położenie. Źródła poboru są pogrupowane w logicz-
ne moduły i zasilane z tej samej rury dystrybucyjnej. Do 
rury dystrybucyjnej powietrze jest z kolei dostarczane 
przez rurę zasilającą z centrali sprężarek. Duża sieć 
sprężonego powietrza może zostać podzielona na czte-
ry główne części: rury zasilające, rury dystrybucyjne, 
rury serwisowe i podłączenia sprężonego powietrza. 
Rury zasilające transportują sprężone powietrze z cen-
trali sprężarek do obszaru poboru. Rury dystrybucyjne 
rozdzielają sprężone powietrze na poszczególne rejony. 
Rury serwisowe doprowadzają sprężone powietrze do 
urządzeń odbiorczych.

3.6.3 Obliczanie sieci  
sprężonego powietrza
Ciśnienie osiągane zaraz za sprężarką generalnie 
może nie zostać nigdy w pełni wykorzystane jed-
nak należy brać pod uwagę, że rozdział sprężonego 
powietrza powoduje straty; pierwsze od razu na sku-

3:34

Jeżeli system składa się z kilku sprężarek to zbiornik 
powietrza jest zawsze wymiarowany w oparciu o wydaj-
ność największej sprężarki. 

Zbiornik
powietrza

5 m3/min
Sprężarka 1

15 m3/min
Sprężarka 2

7 m3/min
Sprężarka 3
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tek tarcia w rurach. Następne powstają na skutek dła-
wienia oraz zmian kierunku przepływu w zaworach 
i kolankach rurowych. Straty, które są zamieniane na 
ciepło powodują spadek ciśnienia, który w przypadku 
prostej rury można obliczyć w następujący sposób:

∆p = spadek ciśnienia (bar)
qc = przepływ powietrza (FAD) (l/s)
d = wewnętrzna średnica rury (mm)
l = długość rury (m)
p = bezwzględne ciśnienie wlotowe (bar)

Obliczając różne części sieci sprężonego powietrza 
można stosować następujące wartości jako dopusz-
czalne spadki ciśnień:

Spadek ciśnienia 
w rurach serwisowych 

0.03 bar

Spadek ciśnienia 
w rurach dystrybucyjnych

0.05 bar

Spadek ciśnienia 
w rurach zasilających 

0.02 bar

Całkowity spadek ciśnienia
w instalacji

0.10 bar

3:35

Filtr
przeciwpyłowy

Rura
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Rura pionowa
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Sprężarka 

Osuszacz
ziębniczy Separator

oleju Osuszacz 
adsorpcyjny 
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Przewidywana długość rur dla różnych części sieci 
powietrznej (rury zasilające, dystrybucyjne i ser-
wisowe) jest wartością szacunkową. Wystarczającą 
podstawą do tego jest wykonany w skali rysunek 
planowanej instalacji. Długość rur jest korygowa-
na poprzez dodawanie odcinków odpowiadających 
zaworom, kolankom, itd. jak to pokazano na rys. 
3:36 Obliczając średnicę rury można wykorzystać 
nomogram pokazany na rys. 3:37 po to by wybrać 
najbardziej odpowiednią średnicę rury. Natężenie 
przepływu, ciśnienie, dopuszczalny spadek ciśnienia 

i długość rury to parametry, które należy znać przy 
wykonywaniu obliczeń. Dobiera się standardową rurę 
o bezpośrednio większej średnicy od obliczonej. 
Równoważne długości rur dla wszystkich części insta-
lacji obliczane są przy wykorzystaniu listy połączeń 
rurowych i elementów rurowych jak również oporów 
przepływu wyrażanych w długości rur. Te „dodatko-
we” długości rur są dodawane do długości podstawo-
wych. Dobrane wymiary sieci powietrznej są jeszcze 
przeliczane po to by uniknąć zbyt dużych spadków ciś-
nienia. Poszczególne przekroje (dla rur serwisowych, 

3:36

Niektóre elementy i ich wpływ na straty w rurach o różnych średnicach. Starty zostały przeliczone na odpowiadające im 
zwiększenie się długości sieci rurowej w metrach.

Równoważniki długości w metrach rury prostej

Wewnętrzna średnica rury w mm (d)

Element 

Zawór kulowy
(pełny 
przepływ)
Zawór 
membranowy 
całkowicie otwarty

Zawór kątowy
całkowicie
otwarty

Zawór
grzybkowy

Zawór klapowy
kontrolny

Kolanko R = 2d

Kolanko R = d

Kąt 90°C

Trójnik, 
przepływ
bezpośredni
Trójnik, 
przepływ
boczny

Złączka
redukcyjna
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dystrybucyjnych i zasilających) powinny być, w przy-
padku dużych instalacji, obliczane osobno.

3.6.4 Pomiar przepływu
Odpowiednio umieszczone mierniki przepływu 
pozwalają na wewnętrzną kontrolę i ekonomiczne 
wykorzystywanie sprężonego powietrza w danym 
przedsiębiorstwie. Sprężone powietrze jest takim 
medium, które powinno być zaliczane do kosztów 
produkcji poszczególnych działów w danym przed-
siębiorstwie. Przy takim założeniu poszczególne 
działy znają zużycie sprężonego powietrza i mogą 
próbować to zużycie ograniczać.

Nowoczesne mierniki przepływu dostępne na rynku 
oferują wiele możliwości od wartości numerycznych 
przy ręcznym odczycie do przekazywania zmierzo-
nych danych bezpośrednio do komputera lub modułu 
kontrolnego.
Mierniki przepływu powinny być montowane na 
przygotowanych odcinkach pomiarowych. Pomiary 
w instalacjach pierścieniowych wymagają szczegól-
nej uwagi, ponieważ stosowane tam mierniki muszą 
być przystosowane do pomiaru przepływu w obu kie-
runkach.

3:37

Spadek ciśnienia w rurze w kPa Ciśnienie bezwzględne w kPa 
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3.7 Instalacje 
elektryczne

3.7.1 Uwagi ogólne
W celu zwymiarowania i zmontowania instalacji 
sprężarkowej należy wiedzieć które elementy dzia-
łają na siebie i jakim uregulowaniom i przepisom 
podlegają. Poniżej podajemy przegląd parametrów 
na które należy zwrócić szczególną uwagę aby zbu-
dować instalację sprężarkową prawidłowo działającą 
z punktu widzenia instalacji elektrycznej.

3.7.2 Silniki
W większości sprężarek stosowane są trójfazowe 
indukcyjne silniki klatkowe. W przypadku sprężarek 
o mocy do 450–500 kW stosowane są silniki niskona-
pięciowe. W przypadku wyższej mocy lepszym roz-
wiązaniem jest silnik o wyższym napięciu zasilania.
Klasa zabezpieczenia silnika określana jest przez nor-
my. Konstrukcja gwarantująca odporność na pył i stru-
mień wody (IP 55) jest bardziej preferowana niż kon-
strukcja otwarta (IP 23), która wymaga regularnego 
rozbierania i czyszczenia. W przeciwnym razie pokłady 
kurzu w silniku spowodowałyby w końcu przegrzanie 
co z kolei spowodowałoby skrócenie okresu eksploata-
cji. Ze względu na to, że obudowa sprężarki zapewnia 
wstępną ochronę przeciw kurzowi i wodzie stopień 
ochrony poniżej IP 55 może również być stosowany.

Silnik zwykle chłodzony wentylatorem przeznaczo-
ny jest do pracy w temperaturze nie przekraczającej 
40°C i na wysokości do 1000 m n.p.m.. Niektórzy 
producenci oferują silniki, które mogą pracować przy 
maksymalnej temperaturze otoczenia do 46°C. Przy 
wyższych temperaturach ilość sprężonego powietrza 
wytwarzanego przez sprężarkę musi być zmniej-
szona. Silnik jest zwykle montowany kołnierzowo 
i podłączony bezpośrednio do sprężarki. Prędkość 
obrotowa jest przystosowywana do sprężarki jednak 
w praktyce używane są wyłącznie silniki 2-biegu-
nowe lub 4-biegunowe o prędkości obrotowej odpo-
wiednio 3000 obr/min i 1500 obr/min. 

Moc znamionowa silnika jest również dobierana do 
sprężarki i powinna być maksymalnie zbliżona do 
wymagań sprężarki.

Zbyt duży silnik jest zbyt drogi w zakupie, wymaga 
zbyt wysokiej wartości prądu startowego, wyma-
ga bezpieczników o większej wartości, ma niższy 
współczynnik sprawności i nieco gorszą wydajność. 
Zbyt mały silnik to z kolei częstsze przeciążenia 
i niebezpieczeństwo awarii.
Metoda uruchamiania powinna być również traktowa-
na jak parametr przy wyborze silnika. Silnik zostanie 
uruchomiony tylko przy jednej trzeciej znamionowego 
momentu obrotowego przy uruchamianiu gwiazda–
trójkąt, co wymaga porównywania krzywych momen-
tu obrotowego sprężarki i silnika aby upewnić się, że 
sprężarka zostanie uruchomiona prawidłowo.

3.7.3 Metody uruchamiania
Najbardziej popularnymi metodami uruchamiania 
są: metoda startu bezpośredniego, metoda startu 
gwiazda/trójkąt i metoda startu stopniowego. Start 
bezpośredni jest łatwy i wymaga jedynie stycznika 
i zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego. Wadą 
tej metody jest wysoka wartość prądu startowego 
6–10 razy wyższa od wartości znamionowej prądu 
dla silnika i w niektórych przypadkach wysoka war-
tość startowego momentu obrotowego, który może na 
przykład uszkodzić wałek i łożyska.
Metoda startu gwiazda/trójkąt stosowana jest w celu 
ograniczenia wartości prądu startowego. Starter składa 
się z trzech styczników, zabezpieczenia przeciwprze-
ciążeniowego i timera. Silnik jest uruchamiany przy 
połączeniu w gwiazdę i po upływie ustalonego czasu 
(gdy prędkość obrotowa osiągnie 90% wartości zna-
mionowej) przełącznik czasowy przełącza styczniki 
w połączenie w trójkąt, w którym pozostaje do zakoń-
czenia pracy. Patrz punkt 1.6.5.7.
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Zależność między wartością prądu i czasem przy różnych 
metodach uruchamiania.

1. Start bezpośredni 
2. Start gwiazda/trójkąt 
3. Start stopniowy, liniowa 
    zmiana napięcia

Prąd 

Czas 
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Metoda startu gwiazda/trójkąt zmniejsza wartość 
prądu startowego do ok. 1/3 w porównaniu ze startem 
bezpośrednim, jednakże wartość startowego momen-
tu obrotowego spada jednocześnie do jednej czwar-
tej. Stosunkowo niska wartość startowego momentu 
obrotowego oznacza, że obciążenie silnika powinno 
w fazie uruchamiania być niskie po to by silnik mógł 
osiągnąć swą obrotową prędkość znamionową przed 
przełączeniem do połączenia w trójkąt. Jeżeli pręd-
kość obrotowa jest zbyt niska to szczytowa wartość 
prądu/momentu obrotowego będzie miała miejsce 
podczas przełączania się do połączenia w trójkąt. 
Podczas łagodnego rozruchu (soft start), który może 
być metodą alternatywną w stosunku do metody startu 
gwiazda/trójkąt starter skonstruowany jest przy użyciu 
półprzewodników (wyłączników zasilania typu IGBT) 
zamiast styczników mechanicznych. Tyrystory są stero-
wane zgodnie z krzywą czasu co powoduje równy roz-
kład wzrostu prądu zasilającego silnik. Uruchomienie 
jest stopniowe, a wartość prądu startowego jest ograni-
czona do trzykrotnej wartości prądu znamionowego.
Startery w przypadku metody startu bezpośredniego 
i metody gwiazda/trójkąt są w większości przypad-
ków wbudowane do sprężarki. W przypadku dużych 
instalacji sprężarkowych może być zasadne umiesz-
czanie starterów osobno ze względu na wymagania 
dotyczące miejsca, na rozchodzenie się ciepła i łatwy 
dostęp w przypadku obsługi technicznej.
W przypadku łagodnego rozruchu starter jest zwykle 
montowany osobno w pobliżu sprężarki ze względu 
na promieniowanie ciepła, ale może również znaj-
dować się w obudowie sprężarki pod warunkiem, że 
układ chłodzenia został prawidłowo zabezpieczo-
ny. Sprężarki zasilane prądem o wysokim napięciu 
zawsze mają swój moduł startowy w osobnej szafce 
elektrycznej.

3.7.4 Napięcie sterowania
Zwykle do sprężarki nie jest podłączone osobne 
napięcie sterowania ponieważ większość sprężarek 
jest wyposażona we wbudowany transformator stero-
wania. Uzwojenie pierwotne tego transformatora jest 
podłączone do źródła zasilania sprężarki. Takie połą-
czenie zapewnia bardziej niezawodną pracę. W przy-
padku zaburzeń w źródle zasilania sprężarka zostanie 
natychmiast wyłączona i zablokowana w razie próby 
ponownego uruchomienia.
Ta funkcja przy jednym wewnętrznym napięciu ste-
rowania powinna być stosowana tam gdzie starter jest 
umieszczony z dala od sprężarki.

3.7.5 Zabezpieczenie przed zwarciem
Jako zabezpieczenie przed zwarciem, które jest 
umieszczone na jednym z początkowych punktów 
kabla służy bezpiecznik lub bezpiecznik automa-
tyczny. Niezależnie od tego, który wariant zostanie 
wybrany jeżeli jest dobrany i wykonany prawidłowo 
to będzie stanowił dobre zabezpieczenie.

Obie metody mają wady i zalety. Bezpieczniki są 
dobrze znane i pracują lepiej niż bezpieczniki auto-
matyczne tam gdzie występuje duża wartość prądu 
zwarciowego, ale nie zapewniają całkowitej izolacji 
i mają długi czas reakcji w przypadku prądu o małej 
wartości. Bezpieczniki automatyczne zapewnia-
ją całkowitą izolację i reagują szybko nawet przy 
małej wartości prądu, ale wymagają więcej pracy 
w fazie planowania w porównaniu do bezpieczników. 
Wymiarowanie zabezpieczenia przed zwarciem opar-
te jest na przewidywanym obciążeniu, ale również na 
ograniczeniach modułu startowego.

Zabezpieczenie przed zwarciem startera określa nor-
ma IEC 60947-4-1 Typ 1 i Typ 2. To w jaki sposób 
zwarcie może wpływać na pracę startera zależy od 
tego która opcja Typ 1 lub Typ 2 została wybrana.

Typ 1: „… w warunkach zwarcia stycznik lub 
starter nie spowodują żadnego zagrożenia dla ludzi 
ani dla instalacji, ale mogą nie nadawać się do 
dalszej pracy bez naprawy lub wymiany części."

Typ 2: „… w warunkach zwarcia stycznik lub star-
ter nie spowodują żadnego zagrożenia dla ludzi ani 
dla instalacji i będą nadawały się do dalszej pracy. 
Została wzięta pod uwagę możliwość uszkodzeń 
od łuku elektrycznego. W takim przypadku pro-
ducent powinien wskazać metody konserwacji…”

3.7.6 Kable
Kable powinny zgodnie z przepisami być „tak zwy-
miarowane by w czasie normalnej pracy nie nagrzewa-
ły się do niebezpiecznych temperatur i by nie mogły 
być uszkodzone termicznie lub mechanicznie w wyni-
ku zwarcia”. Wymiarowanie i wybór kabli oparte jest 
na obciążeniu, dopuszczalnym spadku napięcia, meto-
dzie prowadzenia kabli (w korytku, w ścianie, itp.) 
i temperaturze otoczenia. W celu zabezpieczenia kabli 
mogą być stosowane bezpieczniki pełniące podwójną 
rolę: zabezpieczenia przed zwarciem i przeciążeniem. 
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Dla ochrony pracy silnika stosowane jest zabezpiecze-
nie przed zwarciem (na przykład bezpieczniki) i osob-
ne zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe (zwykle 
zabezpieczenie silnika znajdujące się w starterze.
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe chroni sil-
nik i jego kable poprzez odłączenie startera gdy 
wartość prądu przekracza nastawioną wstępnie war-
tość. Zabezpieczenie przed zwarciem chroni starter, 
zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i kable. Spo-
sób wymiarowania kabli uwzględniający obciążenie 
podany został w normie IEC 60364-5-52. 
Jest jeszcze jeden parametr, który należy uwzględnić 
wymiarując kable i zabezpieczenie przed zwarciem, 
a mianowicie „tryb wyłączania”. Oznacza to, że 
instalacja powinna być zaprojektowana tak by zwar-
cie w instalacji gdziekolwiek miałoby ono miejsce 
powinno powodować szybkie i bezpieczne wyłącze-
nie się sprężarki. To czy ten warunek jest spełniony 
zależy między innymi od zabezpieczenia przeciw 
zwarciu, długości i przekroju kabla.

3.7.7 Kompensacja faz
Silnik elektryczny nie tylko pobiera moc czynną, któ-
ra może być zamieniona na pracę mechaniczną, ale 
również moc bierną, która jest konieczna do magne-
tyzacji silnika. Moc bierna obciąża kable i transfor-

mator. Relacja między mocą czynną i mocą bierną 
jest określona przez współczynnik mocy cos φ. Zwy-
kle przyjmuje on wartość od 0.7 do 0.9, gdzie niższa 
wartość odnosi się do mniejszych silników.
Współczynnik mocy może być praktycznie podnie-
siony do wartości 1 na skutek generowania mocy 
biernej bezpośrednio przez maszynę przy użyciu 
kondensatora. Ogranicza to konieczność uzyskiwania 
mocy biernej z sieci. Powodem do stosowania kom-
pensacji faz może być to, że dostawca energii może 
żądać zapłaty za moc bierną powyżej określonego 
poziomu oraz to, że mocno obciążone transformatory 
i kable muszą być odciążane.

3.8 Akustyka

3.8.1 Uwagi ogólne
Wszystkie maszyny wywołują hałas i drgania. Hałas 
jest formą energii, która rozprzestrzenia się po 
pomieszczeniu w formie fal podłużnych rozchodzą-
cych się w powietrzu, które jest elastycznym medium. 
Ruch fal powoduje zmiany ciśnienia, które mogą być 
rejestrowane przez instrument na takie zmiany reagu-
jący np. mikrofon. Dlatego też mikrofon jest jednym 
z podstawowych instrumentów we wszystkich urzą-
dzeniach do pomiaru dźwięku.
Źródło dźwięku emituje moc akustyczną, a to powo-
duje zmianę ciśnienia akustycznego w powietrzu. Moc 
akustyczna jest przyczyną. Ciśnienie akustyczne jest 
skutkiem. Proszę zastanowić się nad taką analogią: 
grzejnik elektryczny emituje ciepło w pomieszczeniu 
i powoduje zmianę temperatury. Zmiana temperatu-
ry w pomieszczeniu jest oczywiście uzależniona od 
samego pomieszczenia. Ale przy danej elektrycznej 
mocy wejściowej grzejnik emituje taką samą moc, 
która jest niemal niezależna od otoczenia. Zależność 
między mocą akustyczną i ciśnieniem akustycznym 
jest podobna. To, co słyszymy to ciśnienie akustycz-
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Podstawowy system podłączenia silnika elektrycznego do sieci zasilającej.

Zabezpieczenie
przeciw zwarciu

Kabel Przełącznik
operacyjny

Starter Zabezpieczenie
przeciwprzeciążeniowe Silnik

3:40

Dostarczana jest moc bierna Qc w celu zwiększenia współ-
czynnika mocy silnika (cos φ) do wartości bliskiej 1.
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ne, ale to ciśnienie spowodowane jest przez moc aku-
styczną wywoływaną przez źródło dźwięku.
Moc akustyczna wyrażona jest w watach. Poziom 
mocy akustycznej wyrażany jest w decybelach (dB) 
tzn. w skali logarytmicznej (skala dB) przy zastoso-
waniu wartości odniesienia, która jest wyznaczona:

LW = poziom mocy akustycznej (dB)
W = aktualna moc akustyczna (W)
W0 = poziom odniesienia mocy (10–12 W)

Ciśnienie akustyczne wyrażone jest w Pa. Poziom 
ciśnienia akustycznego wyrażany jest również w de-
cybelach (dB) tzn. w skali logarytmicznej (skala dB) 
przy zastosowaniu wartości odniesienia, która jest 
wyznaczona:

Lp = poziom ciśnienia akustycznego (dB)
p = aktualne ciśnienie akustyczne (Pa)
p0 = poziom odniesienia ciśnienia akustycznego 
  (20 x 10-6 Pa)

Poziom ciśnienia akustycznego zawsze odnosi się do 
określonej odległości od źródła dźwięku np. maszy-
ny i otoczenia akustycznego w którym fala dźwięko-
wa się rozchodzi. W przypadku rozchodzenia się fal 
w pomieszczeniu zamkniętym zależy to od wielkości 
pomieszczenia i poziomu absorpcji dźwięku przez 
powierzchnie ścian, podłogi i sufitu. Tak więc hałas 
emitowany przez maszynę nie może być całkowicie 
ujęty przez specjalny pomiar ciśnienia akustycz-
nego. Moc akustyczna jest w mniejszym lub więk-
szym stopniu niezależna od środowiska, podczas gdy 
w przypadku ciśnienia akustycznego tak nie jest.
Informacje dotyczące poziomu ciśnienia akustyczne-
go muszą być zawsze uzupełnione o dodatkowe infor-
macje: odległość miejsca w którym dokonywany jest 
pomiar od źródła dźwięku (np. określoną wg pewnej 
normy) i wartość stałą dla pomieszczenia w którym 
dokonywany był pomiar. W przeciwnym razie dla dane-
go pomieszczenia nie zostaną przyjęte żadne ograni-
czenia jak np. w otwartym polu. W pomieszczeniu dla 
którego nie ma ograniczeń nie ma ścian, które mogłyby 
odbijać fale dźwiękowe mogące zakłócić pomiar.

3.8.2 Absorpcja
Jeżeli fale dźwiękowe zetkną się z daną powierzchnią 
to niektóre fale zostają odbite, a niektóre wchłonięte 
przez materiał tworzący tę powierzchnię. Dlatego 
też w pewnym momencie ciśnienie dźwięku składa 
się częściowo z dźwięku generowanego przez źródło 
dźwięku, a częściowo z dźwięku odbitego od znaj-
dujących się w pobliżu powierzchni (po jednym lub 
wielu odbiciach).
To, jak skutecznie dana powierzchnia może wchłaniać 
dźwięk, zależy od materiału z którego jest zrobiona 
i jest to zwykle określane współczynnikiem absorpcji 
(przyjmuje wartości od 0 do 1, gdzie 0 oznacza całko-
wite odbicie, a 1 całkowitą absorpcję).

3.8.3 Stała dla pomieszczenia
Wpływ pomieszczenia na rozchodzenie się fal okre-
ślony jest przez wartość stałą dla danego pomiesz-
czenia. Wartość stała dla pomieszczenia, w którym 
jest kilka powierzchni, ścian lub innych powierzchni 
wewnętrznych może zostać obliczona przy uwzględ-
nieniu wielkości i charakterystyk absorpcji różnych 
powierzchni. Wzór wygląda następująco:

całkowita powierzchnia
całkowita absorpcja

K = stała dla pomieszczenia
α = przeciętny współczynnik absorpcji 
  dla pomieszczenia
A = całkowita powierzchnia pomieszczenia (m2)
A1, A2 itd. to części powierzchni pomieszczenia, 
których współczynniki absorpcji to α1, α2 itd.

3.8.4 Pogłos
Stała dla pomieszczenia może również zostać okre-
ślona poprzez pomiar czasu pogłosu. Czas pogłosu 
jest określany jako czas, który jest potrzebny aby 
przeciętny poziom ciśnienia akustycznego spadł do 
wartości 60 dB po tym jak źródło dźwięku zamilkło. 
Przeciętny współczynnik absorpcji dla pomieszcze-
nia obliczany jest w następujący sposób:
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V = objętość pomieszczenia (m3)
T = czas pogłosu (s)

Stała dla pomieszczenia otrzymywana jest wtedy, gdy 
powyższe wyrażenie podstawione zostanie do wzoru:

A = całkowita powierzchnia pomieszczenia (m2)

Współczynniki absorpcji dla różnych materiałów są 
zależne od częstotliwości i dlatego mają wpływ na 
czas pogłosu i stalą dla pomieszczenia.

3.8.5 Relacja między ciśnieniem 
akustycznym i mocą akustyczną
W pewnych szczególnych warunkach relacja między 
poziomem mocy akustycznej i poziom ciśnienia aku-
stycznego mogą być wyrażone w prosty sposób.
Jeżeli dźwięk jest wysyłany ze źródła dźwięku w po-
mieszczeniu gdzie nie ma powierzchni odbijających, to 
dźwięk rozsyłany jest w równym stopniu we wszyst-
kich kierunkach, a zmierzone natężenie dźwięku 
będzie takie samo we wszystkich punktach oddalonych 
jednakowo od źródła dźwięku. W związku z tym natę-
żenie dźwięku jest takie samo we wszystkich punktach 
rozmieszczonych na powierzchni sferycznej wokół 
źródła dźwięku. Jeżeli odległość od źródła dźwięku 
zostanie podwojona, to powierzchnia sferyczna w tej 
odległości zwiększy się poczwórnie. Stąd można 
wyciągnąć wniosek, że poziom dźwięku spada o 6 dB 
wraz z każdym podwajaniem się odległości od źródła 
dźwięku. Ta zasada nie ma zastosowania w przypadku 
gdy pomieszczenie ma twarde, odbijające dźwięk ścia-
ny. Należy wtedy wziąć pod uwagę dźwięk odbity od 
ścian. Po wprowadzeniu współczynnika korygującego 
wzór przyjmuje następująca postać: 

Lp = poziom ciśnienia akustycznego (dB)
Lw = poziom mocy akustycznej (dB)
Q = współczynnik korygujący
r = odległość od źródła dźwięku

Współczynnik Q przyjmuje wartości empiryczne (dla 
innych pozycji źródła dźwięku wartość Q musi być 
szacowana):

Q=1
Jeżeli źródło dźwięku jest zawieszone 
w środku dużego pomieszczenia

Q=2
Jeżeli źródło dźwięku jest położone na twar-
dym, odbijającym fale dźwiękowe podłożu

Q=4
Jeżeli źródło dźwięku jest umieszczone 
w pobliżu połączenia dwóch ścian

Q=8
Jeżeli źródło dźwięku jest umieszczone  
w rogu w pobliżu przecięcia się trzech ścian

Jeżeli źródło dźwięku jest umieszczone w pomieszcze-
niu gdzie jego powierzchnie graniczne nie absorbują 
całego dźwięku to poziom ciśnienia akustycznego 
będzie się zwiększał ze względu na efekt pogłosu. Jest 
to odwrotnie proporcjonalne do stałej pomieszczenia:

Jeżeli ta zależność zostałaby pokazana jako seria 
krzywych to pokazywałaby, że w pobliżu źródła 
dźwięku poziom ciśnienia akustycznego spada o 6 dB 
wraz z każdym podwajaniem się odległości od źródła 
dźwięku. Jednakże przy większych odległościach od 
źródła dźwięku poziom mocy akustycznej jest zdo-
minowany przez dźwięk odbity i dlatego nie ma spad-
ku poziomu przy zwiększającej się odległości. 

3:41

Tak wyglądają krzywe częstotliwości dla różnych filtrów 
stosowanych do przystosowywania poziomu dźwięków do 
ludzkiego ucha podczas pomiarów dźwięku.

Częstotliwość (Hz) 
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Maszyny, które emitują dźwięk poprzez swoje kor-
pusy lub ramy nie zachowują się jak punktowe źród-
ła dźwięku jeżeli osoba słuchająca jest w odległości 
większej niż 2 – 3 krotność największego wymiaru 
maszyny od jej środka.

3.8.6 Pomiar dźwięku
Ucho ludzkie rozróżnia dźwięk o różnych częstotli-
wościach z różną czystością. Dźwięki o niskich lub 
bardzo wysokich częstotliwościach muszą być sil-
niejsze niż dźwięki o częstotliwościach 1000–2000 
Hz aby były równie silnie odbierane przez ludzkie 
ucho. W celu przystosowania ludzkiego ucha do sły-
szenia różnych dźwięków stosowane są różne filtry, 
które wyrównują mierzone poziomy przy niskich 
i wysokich częstotliwościach

3.8.7 Interakcja kilku źródeł dźwięku
Jeżeli jest więcej niż jedno źródło dźwięku w pomiesz-
czeniu to poziom ciśnienia dźwięku zwiększa się. Jed-
nak ponieważ poziom ciśnienia dźwięku definiowany 
jest logarytmicznie nie można dodawać wartości pozio-
mów algebraicznie. Jeżeli aktywne są więcej niż dwa 

źródła dźwięku to zaczyna się od dodawania pierwszych 
dwu wartości, następna jest dodawana do ich sumy itd. 
Doświadczenie mówi, że jeżeli dodaje się dwie warto-
ści o tym samym poziomie to poziom ogólny zwiększa 
się o 3 dB. Wzór dodawania dwóch wartości poziomu 
dźwięku (poziomu ciśnienia akustycznego jak również 
poziomu mocy akustycznej) wygląda następująco:

Podobny wzór stosuje się w przypadku odejmowania 
wartości poziomów dźwięku.
Przypadkiem specjalnym jest szum tłowy. Jest traktowany 
jako osobne źródło dźwięku a jego wartość jest odejmowa-
na od wartości całkowitej emitowanej przez inne źródła po 
to by móc traktować to jak przypadek szczególny.

3.8.8 Redukcja hałasu
Istnieje pięć różnych metod redukcji hałasu. Izolacja 
akustyczna, absorpcja dźwięku, izolacja antywibra-
cyjna, tłumienie drgań i tłumienie źródła dźwięku. 

3:42

3:43

Nomogram określa ile decybeli należy dodać do poziomu 
najsilniejszego źródła dźwięku aby otrzymać sumaryczny 
poziom dwóch źródeł dźwięku.

Nomogram określa ile decybeli należy odjąć od całkowi-
tego poziomu dźwięku przy różnych poziomach szumów 
tłowych aby oszacować całkowity poziom hałasu. Różnica między

źródłami dźwięku
(dB)

Dodatek w przypadku
najsilniejszych źródeł

dźwięku (dB)

Różnica między
całkowitym poziomem

dźwięku i szumem
tłowym

Odejmowanie
od całkowitego

poziomu dźwięku
(dB)
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Izolacja akustyczna jest to bariera stawiana między 
źródłem dźwięku i odbiorcą.
Oznacza to, że tylko część dźwięku może być izolowana 
w zależności od powierzchni i charakterystyki izolacji. 
Cięższe bariery są bardziej efektywne od barier lekkich.
Absorpcja dźwięku obejmuje również stan, kiedy 
źródło dźwięku jest otoczone przez lekki porowaty 
absorbent przymocowany do bariery. Grubsze absor-
benty są bardziej skuteczne od cienkich, a typowe 
gęstości to: ok. 30 kg/m3 dla pianki poliuretanowej 
i 150 kg/m3 dla wełny mineralnej. Izolacja antywibra-
cyjna zapobiega przenoszeniu się drgań z jednej czę-
ści konstrukcji na drugą. Powszechnym problemem 
jest przenoszenie się drgań z wbudowanej maszyny 
na otaczającą barierę lub na podłoże. Stalowe spręży-
ny, korek, plastik, guma to materiały, które stosuje się 
do izolacji antywibracyjnej. Wybór materiału i wy-
miarowanie jest określone przez częstotliwość drgań 
i wymóg stabilności konstrukcji maszyny. 
Tłumienie drgań ma miejsce wtedy, gdy konstrukcja 
jest wyposażona w zewnętrzne źródło tłumienia cha-
rakteryzujące się elastycznym materiałem o wysokim 
współczynniku histerezy. Jeżeli powierzchnia tłumiąca 
jest wystarczająco gruba, np. jeżeli jest to ściana to sta-
nowi efektywne zabezpieczenie przed drganiami i nie 
dopuszcza do emisji dźwięku. Tłumienie źródła dźwię-
ku daje niewielkie rezultaty w stosunku do kosztów. 

3.8.9 Hałas emitowany przez 
instalację sprężarek
Poziom hałasu sprężarki jest mierzony w określony nor-
mami sposób dla danej maszyny (na otwartym polu np. 
na zewnątrz bez ścian lub przy pomocy technik rejestra-
cji natężenia dźwięku). Jeżeli sprężarka jest zainstalowa-
na w pomieszczeniu to na poziom hałasu mają wpływ 
właściwości tego pomieszczenia: jego wielkość, mate-
riał na ścianach i suficie jak również obecność innego 
sprzętu (i hałas powodowany przez ten sprzęt).
Ponadto ustawienie sprężarki w pomieszczeniu rów-
nież ma wpływ na poziom hałasu ze względu na poło-
żenie i połączenia rur i temu podobne. Dźwięk pro-
mieniujący od rur przewodzących sprężone powietrze 
jest często bardziej kłopotliwy niż hałas powodowany 
przez sprężarkę i jej źródło zasilania. Może wchodzić 
tu w grę kwestia drgań przenoszonych mechanicznie 
do rur często w połączeniu z drganiami przenoszo-
nymi przez sprężone powietrze. Dlatego ważne jest 
zapewnienie izolacji antywibracyjnej i nawet otocze-
nie części lub całego systemu rur kombinacją mate-
riału izolacyjnego i szczelnych barier.



4Ekonomia



102

4.1 Ekonomia

4.1.1 Koszt produkcji sprężonego 
powietrza

4.1.1.1 Uwagi ogólne
Energia elektryczna to główny typ energii stosowany 
przy produkcji sprężonego powietrza we wszystkich 
niemal gałęziach przemysłu. W wielu instalacjach sprę-
żonego powietrza często mamy do czynienia z wielo-
ma niewykorzystanymi możliwościami oszczędności 
energii poprzez np. systemy odzyskiwania energii, 
obniżenie ciśnienia, redukcję nieszczelności i przecie-
ków oraz poprzez optymalizację pracy – wybór odpo-
wiedniego sytemu sterowania i regulacji.

Podczas planowania nowej inwestycji duże znaczenie 
ma analiza pracy systemu w przyszłości i przewidy-
wanie nowych sytuacji i wymagań, które mogą stanąć 
przed instalacją. Typowymi przykładami są wymagania 
ochrony środowiska, wymagania dotyczące oszczędno-
ści energii, podwyższone wymagania jakościowe w sto-
sunku do produktów i przyszłych inwestycji.
Zoptymalizowana praca sprężarek staje się coraz 
ważniejsza, szczególnie w przypadku większych pro-
cesów produkcyjnych przeprowadzanych w oparciu 
o sprężone powietrze. W rozwijającym się przemyśle 
następują zmiany produkcyjne, a co za tym idzie tak-
że zmiany w pracy sprężarek. Dlatego ważne jest by 

produkcja sprężonego powietrza oparta była zarówno 
na aktualnych jak i na przyszłych wymaganiach doty-
czących poboru sprężonego powietrza. Doświadcze-
nie pokazuje, że staranna analiza wyników roboczych 
w niemal każdym przypadku wpływa na poprawę 
ogólnej ekonomiki pracy.

Koszty energii są głównym składnikiem ogólnej eko-
nomiki pracy instalacji. Dlatego niezwykle ważne 
jest to by skoncentrować się na szukaniu rozwiązań, 
które uwzględniają zarówno wymagania wydajnoś-
ciowe i jakościowe jak i wymagania oszczędnego 
gospodarowania energią. Dodatkowy koszt związany 
z doborem sprężarek i wyposażenia, które uwzględ-
niałyby powyższe wymagania będzie z czasem trak-
towany jako dobra inwestycja.
Ponieważ koszt energii stanowi często ok. 80% kosz-
tu całkowitego należy z ogromną uwagą dobierać 
system regulacyjny. Różnice w systemach regulacyj-
nych pokrywają różnice istniejące między poszcze-
gólnymi typami sprężarek. O sytuacji idealnej może-
my mówić wtedy gdy pełna wydajność sprężarki 
dopasowana jest do poboru zrównoważonego, co 
często ma miejsce w zastosowaniach procesowych. 
Większość typów sprężarek jest wyposażona we 
własne systemy sterowania i regulacji ale zastosowa-
nie dodatkowego wyposażenia do sterowania wielo-
ma sprężarkami w obrębie instalacji poprawia jeszcze 
ekonomikę pracy.
Regulacja prędkości obrotowej staje się popularną 
metodą regulacji ze względu na to, że pobór mocy 
jest praktycznie proporcjonalny do prędkości obroto-
wej i wydajności. Staranny dobór wyposażenia regu-
lacyjnego do poboru daje bardzo dobre rezultaty.

Jeżeli podczas weekendów i zmian nocnych potrzebna 
jest niewielka ilość sprężonego powietrza, to korzyst-
nym rozwiązaniem może być zainstalowanie małej 
sprężarki przystosowanej do tego niewielkiego pobo-
ru. Jeżeli z jakichś przyczyn wymagane jest inne ciś-
nienie robocze to należy przeanalizować wymagania 
poboru po to, by stwierdzić czy cały proces produk-
cyjny powinien być obsługiwany z jednego centrum 
sprężarkowego czy też sieć powinna być podzielona 
na różne poziomy ciśnień. Podział sieci może również 
być celowy wtedy gdy zachodzi konieczność odłą-
czenia części sieci w czasie zmian nocnych i podczas 
weekendów w celu zmniejszenia poboru sprężonego 
powietrza lub też jeżeli chce się rozdzielić koszty 
oparte na pomiarach przepływu.

4:1

Analizując różne wydatki ponoszone przy wytwarza-
niu sprężonego powietrza dojdziemy do wniosku, że ich  
rozkład wygląda podobnie do pokazanego na rysunku. Jed-
nak rozkład ten zmienia się wraz z liczbą godzin przepra-
cowanych w ciągu roku, sprzętem przyjętym do obliczeń, 
typami maszyn, wybranym układem chłodzenia, itp.

Energia 73%

Inwestycja 19%

Woda
chłodząca 1%

Utrzymanie 7%

POLTZwK
Typewriter

POLTZwK
Typewriter

POLTZwK
Typewriter

POLTZwK
Typewriter
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4.1.1.2 Podział kosztów
Koszty inwestycji są kosztami stałymi składający-
mi się z kosztu zakupu, wbudowania zainstalowania 
i ubezpieczenia. Koszt inwestycji jako część kosztu 
stałego jest częściowo powiązany z wyborem jakości 
sprężonego powietrza i częściowo z okresem amor-
tyzacji i stopą odsetkową. Wielkość kosztów energii 
jest powiązana z czasem roboczym, stopniem wyko-
rzystania, ceną energii, itp. Niektóre koszty dodat-
kowe np. sprzęt do odzyskiwania energii spłacają 
się bezpośrednio w formie zredukowanych kosztów 
roboczych i kosztów utrzymania.

zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi na przykład 
zamieszczonymi w ISO 1217 wydanie 4-2009.

4.2.2 Ciśnienie robocze
Ciśnienie robocze wpływa bezpośrednio na pobór 
energii. Wyższe ciśnienie oznacza wyższy pobór 
energii: średnio o 8% przy wzroście wartości ciśnie-
nia o 1 bar. Wzrost ciśnienia roboczego i zrównowa-
żenie spadku ciśnienia zawsze skutkuje pogorszeniem 
ekonomiki pracy.
Mimo tego jest to dość powszechne np. przy spadku 
ciśnienia spowodowanym zbyt małymi przekrojami 
rurociągów lub zapchanymi filtrami. W instalacji 
wyposażonej w kilka filtrów, szczególnie wtedy gdy 
były one użytkowane przez długi czas bez wymiany, 
spadek ciśnienia może być bardzo duży i przez to bar-
dzo kosztowny.
W wielu instalacjach niemożliwe jest wprowadzenie 
dużych ograniczeń ciśnienia, ale przy zastosowaniu 
nowoczesnego sprzętu do regulacji często realne jest 
obniżenie ciśnienia o 0.5 bar. Oznaczać to może kil-
kuprocentowe oszczędności, które mogą wydawać 
się małe, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że całko-
wita efektywność instalacji również o tyle wzrasta 

4:2

4:3

Rozkład kosztów między trzy sprężarki i sprzęt pomoc-
niczy. Duże  różnice mogą wynikać z tego jak szacowana 
jest wartość maszyn, czy wartość kapitałowa dla starszych 
maszyn może być wyższa niż dla nowo zakupionych 
maszyn, czy wybrany poziom bezpieczeństwa może mieć 
wpływ na przyjęte koszty utrzymania, itp. 

Na rysunku pokazano prosty, ale bardzo użyteczny model, 
który może być stosowany przy określaniu prawdziwego 
zapotrzebowania sprężarki na energię elektryczną. 

Koszt, EUR

Energia elektryczna 

Utrzymanie 

Inwestycja 

Woda chłodząca

Sprzęt Sprę-
żarka 3

Sprę-
żarka 2

Sprę-
żarka 1

4.2 Gdzie można 
zaoszczędzić

4.2.1 Pobór mocy
Przy przeprowadzaniu obliczeń istotne jest wzięcie 
pod uwagę całkowitego poboru energii. Należy zwró-
cić uwagę na wszystkie należące do maszyn elemen-
ty zużywające energię – na przykład filtry wlotowe, 
wentylatory i pompy, osuszacze i separatory.
Przy porównywaniu różnych opcji inwestycyjnych 
szczególną uwagę należy zwrócić na to by brać pod uwa-
gę wartości które można bezpośrednio porównywać. 
Dlatego należy być pewnym, że wartości te są określone 

Wychodzące
   sprężone powietrze 
Przepływ swob.  FAD  m3/min 
Przepływ norm. N         Nm3/h 
Ciśnienie                       bar(e) 
Temperatura                        °C 

Wydajność sprężarek chłodzonych wodą

Sprężarka: 
Marka: 
Typ:

Warunki otoczenia 
Ciśnienie                bar(a) 
Temperatura                °C 
Wilgotność                   %

Filtr wlotowy

Sprężarka 

Silnik elektryczny

Wentylator chłodzący
dostarczona energia
elektryczna kW Dostarczona energia 

Moc na wałku kW 
Energia 
   elektryczna kWChłodnica 

Opcje

Woda chłodząca 
Przepływ              l/s 
Temp. wlotowa    °C 
Temp. wylotowa  °C 
Spadek ciśnienia  bar

Zawór zwrotny

Całkowita dostarczona 
   energia 
Energia elektryczna kW
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to możemy sobie uświadomić jak ważne są redukcje 
ciśnienia.

4.2.3 Pobór powietrza
Analiza zużycia sprężonego powietrza pozwala na 
znalezienie rozwiązań umożliwiających bardziej rów-
nomierne obciążenie systemu sprężonego powietrza. 
Dzięki temu można ograniczyć okresy wzmożonego 
poboru sprężonego powietrza, co pozwala na obniże-
nie kosztów roboczych.
Pobór, który nie przynosi korzyści użytkownikowi, 
mający miejsce na skutek nieszczelności, zużycia 

sprzętu, procesów ubocznych lub nieprawidłowego 
wykorzystania sprężonego powietrza można ogra-
niczyć dzięki zachowaniu wzmożonej ostrożności. 
Podział systemu sprężonego powietrza na sekcje, 
które mogą być oddzielane przy pomocy zaworów 
może być metodą ograniczenia poboru podczas nocy 
i weekendów. W większości instalacji istnieją pewne 
nieszczelności, które powodują czyste straty i z tego 
powodu muszą być minimalizowane. Często nie-
szczelności pochłaniają 10–15% wytwarzanego sprę-
żonego powietrza. Przecieki są proporcjonalne do 
wartości ciśnienia roboczego i dlatego jedną z metod 

4:4

4:5

Wymagania nadmiernego wzrostu mocy będące skutkiem kompensacji spadków ciśnienia. Dla sprężarki o wydajności 300 l/s 
podniesienie ciśnienia roboczego o 1 bar oznacza konieczność dostarczenia dodatkowych 6 kW mocy elektrycznej. Jeżeli 
sprężarka pracuje 4000 godzin w ciągu roku, sprężarka ta zużywa 24000 kWh rocznie lub 2400 EUR rocznie.

Rysunek pokazuje jaki wpływ mają spadki ciśnienia w różnych elementach sieci na wartość żądanego ciśnienia roboczego. 
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ograniczenia przecieków jest naprawa nieszczelnego 
sprzętu i obniżenie ciśnienia roboczego np. w nocy.
Obniżenie ciśnienia roboczego tylko o 0.3 bar zmniej-
sza przecieki o 4%. Jeżeli przecieki w instalacji o wy-
dajności 100 m3/min wynoszą 12% i ciśnienie zosta-
nie zmniejszone o 0.3 bar to oszczędności sięgną  
ok. 3 kW.

4.2.4 Metody regulacji
Zastosowanie nowoczesnego centralnego systemu 
sterowania pozwala na optymalną pracę sprężarkow-
ni w różnych warunkach roboczych przy jednocze-
snej poprawie elastyczności i bezpieczeństwa pracy.
Dobór właściwej metody regulacji pozwala na 
zmniejszenie poboru energii poprzez obniżenie ciś-
nienia w systemie oraz na optymalizację wykorzysta-
nia każdej maszyny w instalacji. Jednocześnie wzra-
sta niezawodność, co zmniejsza niebezpieczeństwo 
nieplanowanego przestoju. Poza tym sterowanie cen-
tralne pozwala na zaprogramowanie automatycznego 
ograniczenia ciśnienia w całym systemie np. podczas 
pracy w nocy i w czasie weekendów. 

4:6

4:7

Rysunek pokazuje podział poboru powietrza na dni tygodnia i na 24 godziny dnia. Pobór jest niski podczas zmian nocnych, 
wysoki podczas zmian dziennych, spada w czasie przerw ale jest stały w czasie weekendów (przecieki?).

Tabela pokazuje zależność między przeciekami i poborem 
energii dla różnych (niewielkich) otworów w systemie przy  
ciśnieniu 7 bar. 

Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek 
Piątek 
Sobota 
Niedziela

Wydajność m3/min

Godziny 

Średnica
otworu

Wielkość mm

Przepływ
wylotowy przy

ciśnieniu
roboczym 7 bar

l/s

Pobór
energii dla
sprężarki

kW
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4.2.5 Jakość powietrza
Wysoka jakość sprężonego powietrza ogranicza 
konieczność obsługi technicznej, zwiększa nieza-
wodność systemu powietrznego, systemu sterującego 
i oprzyrządowania oraz zmniejsza stopień zużycia 
zasilanych sprężonym powietrzem narzędzi.
Jeżeli system jest przystosowany do suchego sprę-
żonego powietrza, to instalacja jest tańsza i prost-

sza ponieważ system rurowy nie musi być wyposa-
żony w separator wody. Jeżeli mamy do czynienia 
z suchym powietrzem to nie jest konieczne wypusz-
czanie powietrza do atmosfery w celu usunięcia kon-
densatu. Nie jest również wymagane odprowadzenie 
kondensatu z systemu rurowego, co oznacza niższe 
koszty instalacji i obsługi technicznej. Lepszą eko-
nomikę działania uzyskuje się również poprzez zain-
stalowanie centralnego osuszacza powietrza. Decen-

4:8

4:9

Porównanie kosztów przy różnych metodach osuszania.

Sprężarka bezolejowa zapewnia stałą jakość sprężonego powietrza przy ustalonym koszcie energii. 

Osuszacz adsorpcyjny

Całkowity koszt wytworzenia sprężonego powietrza

Osuszacz ziębniczy 

Osuszacz MD 

Pobór energii, kW

Sprężarki smarowane olejem
wyposażone w filtry

Sprężarki bezolejowe

Godziny pracy
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tralizacja systemu uzdatniania sprężonego powietrza 
poprzez zainstalowanie kilku mniejszych modułów 
jest droższa i podwyższa koszty obsługi technicznej.
Zakłada się, że ograniczone koszty instalacji i obsługi 
technicznej systemu suchego sprężonego powietrza 
wyrównają koszt sprzętu osuszającego. Korzyści są 
bardzo duże nawet jeżeli istnieje konieczność uzupeł-
nienia istniejącej instalacji sprzętem do osuszania.
Sprężarki bezolejowe nie wymagają stosowania 
separatora oleju. Jednocześnie nie ma konieczno-
ści instalowania filtrów i dlatego można pominąć 
koszt wymiany filtra. Poza tym nie ma konieczności 
wyrównywania spadku ciśnienia na filtrach tak więc 
ciśnienie robocze może zostać obniżone, co dodatko-
wo wpływa na poprawę ekonomiki pracy.

4.2.6 Odzyskiwanie energii
Jeżeli w procesie produkcyjnym stosujemy elektrycz-
ność, gaz, olej lub inną formę ogrzewania to zawsze 
można przyjrzeć się możliwościom pełnego lub częś-
ciowego zastąpienia tej energii nadwyżką energii 
pochodzącą z instalacji sprężarkowej. Czynnikami 
decydującymi są tu koszt energii w EUR, stopień 
wykorzystania i konieczność dodatkowych inwesty-
cji. Dobrze zaplanowana inwestycja w system odzy-
skiwania energii zwraca się już po okresie od 1 do 
3 lat. Ponad 90% energii dostarczanej do sprężarki 

może być odzyskane w formie bardzo wartościowego 
ciepła. Poziom temperatury w przypadku odzyskanej 
energii decyduje o jej zastosowaniu i, co za tym idzie, 
jej wartości.
Najwyższy stopień efektywności jest zwykle uzyski-
wany w przypadku instalacji chłodzonych wodą jeże-
li woda chłodząca wychodząca z instalacji sprężarko-
wej może być podłączona bezpośrednio do systemu 
stałego poboru ciepła – na przykład do obwodu boj-
lera grzewczego. Nadwyżka energii może być w ten 
sposób wykorzystywana przez cały rok. Różne kon-
strukcje sprężarek mają różne parametry. W sytua-
cjach wymagających dużego przepływu ciepła, przy 
dużej odległości do punktu poboru, przy mniejszym 
zapotrzebowaniu lub zapotrzebowaniu zmieniającym 
się w ciągu roku należałoby przeanalizować możli-
wości sprzedaży odzyskanej energii w formie ciepła, 
chłodzenia, energii elektrycznej, itp.

4.2.7 Konserwacja
Jak każdy sprzęt tak też instalacja sprężarkowa 
wymaga pewnych form obsługi technicznej. Koszt 
obsługi technicznej jest niski w porównaniu z inny-
mi kosztami, ale można go jeszcze obniżyć poprzez 
planowe działania. Wybór poziomu obsługi tech-
nicznej jest określony przez wydajność i niezawod-
ność instalacji.

4:10

W tym samym czasie, gdy sprężarka wytwarza sprężone powietrze zamienia dostarczoną energię na ciepło, które jest prze-
kazywane do czynnika chłodniczego, powietrza lub wody. Tylko niewielka jej część pozostaje w sprężonym powietrzu i jest 
emitowana w formie promieniowania z maszyn i rur.

Moc na wałku 100%

Straty
promieniowania 2%

Pozostałość
po sprężonym
powietrzu 4%

Energia możliwa do odzyskania 94%

Odzyskiwana energia kWh/rok 
W = [(K1xQ1) + (K2xQ2)] x TR 
 
  Oszczędności/rok: W  x  ep/η 

   Zaoszczędzony olej m3/rok: W/6800 x η 

 
W =  Energia odzyskana (kWh/rok) 
TR  =  Czas w ciągu roku, w którym występuje konieczność 

odzyskiwania energii (godz./rok) 
K1 = Część TR przy pracy sprężarki w stanie dociążenia 
K2 = Część TR przy pracy sprężarki w stanie odciążenia 
Q1 =  Energia dostępna w czynniku chłodniczym przy pracy 

sprężarki w stanie dociążenia (kW) 
Q2 =  Energia dostępna w czynniku chłodniczym przy pracy 

sprężarki w stanie odciążenia (kW) 
ep =  Cena energii 
η  = Normalna wydajność źródła ciepła 
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Obsługa techniczna i konserwacja stanowią naj-
mniejszą część całkowitych kosztów instalacji. Jest 
to związane w wysokim stopniu z tym jak instalacja 
została zaplanowana i jak dobrano sprężarkę i wypo-
sażenie dodatkowe.
Można zmniejszyć koszty poprzez połączenie moni-
torowania z innymi funkcjami przy zastosowaniu 
sprzętu do pracy całkowicie zautomatyzowanej i mo-
nitorowanie centrali sprężarek. Na całkowity budżet 
obsługi technicznej i konserwacji ma wpływ:

- Typ sprężarki
- Wyposażenie dodatkowe (osuszacze, filtry, 
 sprzęt do sterowania i regulacji)
- Cykle robocze dociążanie/odciążanie
- Warunki instalacyjne
- Jakość mediów
- Planowanie obsługi technicznej
- Wybór poziomu redundancji
- System odzyskiwania energii/system chłodzenia
- Stopień wykorzystania

Roczny koszt obsługi technicznej i konserwacji to 
zwykle 5 – 10% wartości maszyny.

4.2.7.1 Planowanie czynności 
konserwacyjnych
Dobre zaplanowanie czynności konserwacyjnych 
i obsługi technicznej oznacza, że można przewidzieć 
koszty i wydłużyć okres eksploatacyjny maszyny 
i wyposażenia dodatkowego. Jednocześnie spadają 

koszty napraw małych usterek i skraca się czas prze-
stojów. 
Zastosowanie zaawansowanej elektroniki w więk-
szym stopniu umożliwia wyposażanie sprężarek 
w urządzenia do diagnostyki. Oznacza to, że dany 
element może być optymalnie wykorzystany, wymia-
na następuje tylko wtedy gdy istnieje taka potrze-
ba. Potrzebę obsługi technicznej można odkryć we 
wczesnym stadium zanim stanie się ona nagląca 
unikając w ten sposób awarii i niepotrzebnego czasu 
przestoju. 
Zlecając pracę personelowi serwisowemu dostaw-
cy i stosując oryginalne części użytkownik może 
w zamian oczekiwać wysokiego poziomu technicz-
nego i ma możliwość stosowania w czasie eksploa-
tacji maszyny modyfikacji opartych na najnowszych 
rozwiązaniach technicznych. Ocena zakresu obsługi 
technicznej dokonywana jest przez specjalnie prze-
szkolonych pracowników serwisu, którzy również 
odpowiadają za wyszkolenie w zakresie obsługi tech-
nicznej pracowników firmy użytkującej sprzęt. Użyt-
kownik zawsze powinien mieć swój własny wykwa-
lifikowany serwis, który mógłby przeprowadzać 
kontrole codzienne zwracając uwagę na szczegóły 
niewykrywalne dla systemu monitorowania.

4.2.7.2 Osprzęt dodatkowy
Instalacja może być łatwo rozbudowywana i rozsze-
rzana o sprzęt dodatkowy służący na przykład do 
poprawy jakości powietrza lub do monitorowania 
systemu. Jednak ten sprzęt dodatkowy również wyma-

4:11

Najwyższy możliwy stopień wykorzystania redukuje koszty obsługi technicznej i konserwacji liczone w EUR na godzinę 
pracy. Realne jest zaplanowanie 100% wykorzystania i osiągnięcie przynajmniej 98%.

Różne formy konserwacji/obsługi technicznej

Kupujący/użytkownik
przeprowadza obsługę

techniczną

Dostawca
przeprowadza

obsługę techniczną

Trzecia strona
przeprowadza

obsługę techniczną

Odpowiedzialność kupującego Kwestia odpowiedzialności nieokreślona

Usługa serwisowa
na zamówienie

Koszty ciągłe,
odpowiedzialność

kupującego

Umowa dotycząca
konserwacji

profilaktycznej

Kontrakt dotyczący
niezawodności

roboczej

Koszty częściowo stałe,
odpowiedzialność
podzielona między

dostawcę i kupującego

Zabezpieczenie
całkowite, koszty stałe,

odpowiedzialność
dostawcy
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ga obsługi technicznej i stanowi dodatkowy koszt tej 
obsługi np. w formie wymiany filtra, wymiany środ-
ka osuszającego, dopasowania do innych urządzeń 
czy też przeszkolenia personelu. 
Dodatkowo należy się liczyć z drugorzędnymi kosz-
tami obsługi technicznej np. sieci dystrybucyjnej  
i maszyn produkcyjnych, na których pracę wpływ 
ma jakość sprężonego powietrza oraz koszty utyliza-
cji oleju i wkładów filtrujących. Wszystkie te kosz-
ty należy ująć w kalkulacji stanowiącej podstawę  
inwestycji.

Koszt Cyklu Życia (LCC)

4.3.1 Uwagi ogólne
Produkt, materiał lub usługę można opisać i anali-
zować w sposób systematyczny (nawet uproszczony) 
wykorzystując do tego analizę kosztu cyklu życia 
produktu (LCC). Analiza taka bierze pod uwagę 
wszystkie stadia cyklu życia produktu. Oznacza to, 
że w takiej analizie ujęte są poszczególne stadia od 
wyboru surowca do utylizacji pozostałości.
Taka analiza jest często stosowana jako narzędzie do 
porównania różnych opcji inwestycji, n.p. produk-
tów czy systemów o porównywalnych funkcjach. 
Wyniki te są często wykorzystywane przy formuło-

4:12

Koszt roczny przy systemie odzyskiwania energii  
Oszczędności dzięki systemowi 
odzyskiwania energii  
Koszt jednostkowy 1 bez systemu 
odzyskiwania energii   

Koszt jednostkowy 2 przy systemie 
odzyskiwania energii 

EUR/rok
EUR/rok

  
EUR/m3

  
EUR/m3

82 500
70 000

  
0.0120

  
0.0065

43 000
32 000

  
0.0130

  
0.0075

32 000
19 000

  
0.0140

  
0.0088

180 000
121 000

  
0.0136

  
0.0082

22 500
–

  
0.0012

  
–

Przykład obliczeń dla sprężarki

EUR/kWh
%
lata
godz./rok

0,10
12
10

6000

Dane wejściowe 
Cena energii elektrycznej    
Odsetki     
Okres amortyzacji  
Czas roboczy

Sprężarka 1 Sprężarka 2 Sprężarka 3 Osuszacze SUMA

MWh/rok
m3/rok

1200
—

550
—

400
—

133
—

2294
—

Pobór roczny 
Energia elektryczna   
Woda (układ cyrkulacyjny) 

EUR/rok
EUR/rok

120 000
1000

55 500
500

40 000
300

13 300
0

229 400
1650

Podział kosztów operacyjnych   
Energia elektryczna  
Woda

EUR/rok
EUR/rok
EUR/rok
EUR/rok

152 500
121 000

25 000
6500

75 000
56 000
15 000

4000

51 000
40 300

8000
2700

22 500
13 300

7000
2200

301 000
230 600

55 000
15 400

Koszt roczny bez systemu odzyskiwania energii  
Koszty operacyjne   
Koszt kapitału   
Obsługa techniczna i konserwacja

Całkowita ilość wytworzonego powietrza Mm3/rok 12 660 5770 3640 22 070–

EUR/kWh
miesiąc/rok
%
MWh/rok 

0,08
10
93

874

0,08
10
93

402

0,08
8

93
234

–
–
–
–

–
–
–

1510

System odzyskiwania energii 
Cena energii (do wykorzystania w innym celu) 
Okres odzyskiwania  
Stopień odzyskania 
Ilość odzyskanej energii

Uwaga: wartości zostały zaokrąglone; 
koszt energii elektrycznej oszacowano na  0.1 EUR/kWh
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waniu założeń dotyczących procesów lub konstrukcji 
produktów. Analiza cyklu życia produktu może być 
wykorzystywana przez firmy w rozmowach z pod-
wykonawcami, klientami lub władzami w celu opisa-
nia charakterystyki produktu.
Wyniki analizy cyklu życia produktu stanowią pod-
stawę przy podejmowaniu decyzji dotyczących mini-
malizacji wpływu produktu na środowisko. Jednak 
analiza cyklu życia produktu nie daje odpowiedzi na 
każde pytanie, dlatego należy rozważyć dany poziom 
jakości lub daną technologię aby otrzymać komplek-
sowy materiał podstawowy. 

4.3.2 LCC (Koszt Cyklu Życia)
Obliczenia kosztu cyklu życia (LCC) są stosowa-
ne coraz częściej jako narzędzie do oceny różnych 
opcji inwestycyjnych. Obliczenie kosztu cyklu życia 
obejmuje kombinację kosztu produktu w określonym 
przedziale czasowym tzn. koszt kapitału, koszt ope-

racyjny i koszt obsługi technicznej. Obliczenie kosz-
tu cyklu życia często jest wprowadzane na bazie pla-
nowanej instalacji lub pracującej instalacji i stanowi 
podstawę do określenia poziomu wymagań dla nowej 
instalacji. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że obli-
czenie kosztu cyklu życia jest często tylko fachową 
prognozą uwzględniającą przyszłe koszty i jej sku-
teczność jest ograniczona ponieważ oparta jest ona na 
dzisiejszej wiedzy dotyczącej stanu instalacji i zmian 
cen energii.
Nie bierze ona pod uwagę również wartości „ mięk-
kich ”, które mogą być równie ważne jak na przykład 
bezpieczeństwo produkcji i jego koszty.
Wykonanie obliczenia cyklu życia produktu wymaga 
wiedzy i doświadczenia w zakresie instalacji sprężo-
nego powietrza. Najlepsze rezultaty daje to wtedy, 
gdy jest robione w konsultacji między kupującym 
i sprzedawcą. Głównymi zagadnieniami są tu np. 
kwestie: jaki wpływ mają różne opcje inwestycyjne 
na takie czynniki jak jakość produkcji, bezpieczeń-

4:13

Podział kosztów przy pracy bez systemu odzyskiwania energii. 

Obsługa techniczna i konserwacja 7%

Koszty operacyjne 72%

Koszty kapitału 21%
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stwo produkcji, konieczność późniejszych inwestycji, 
obsługa techniczna maszyn produkcyjnych i sieci 
dystrybucyjnej, środowisko, jakość produktu końco-
wego, niebezpieczeństwo przestojów i reklamacji. Nie 
wolno też zapomnieć o Zysku z Cyklu Życia (LCP) 
tzn. zysku, który można osiągnąć poprzez np. odzy-
skiwanie energii i ograniczenie reklamacji. Określa-
jąc koszty obsługi technicznej i konserwacji należy 
również brać pod uwagę oczekiwany stan sprzętu 
po upływie okresu obliczeniowego tzn. czy ma być 
traktowany jako zużyty czy też można go przywrócić 
do oryginalnego stanu. Ponadto model obliczeniowy 
musi być przystosowany do typu sprężarki. Przykład 
omówiony w rozdziale 5 może służyć jako model do 
szacunku ekonomicznego instalacji sprężarkowej 
wyposażonej lub nie wyposażonej w system odzyski-
wania energii.

4:14

Podział kosztów przy pracy z wykorzystaniem systemu odzyskiwania energii.

Koszty operacyjne 31% 

Oszczędności kosztów
operacyjnych przy systemie
odzyskiwania energii 40%

Obsługa techniczna i konserwacja 6%

Koszty kapitału 23%



5Przykłady obliczeń 
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5.1 Przykład obliczenia instalacji sprężonego 
powietrza

W dalszej części znajdą Państwo niektóre obliczenia normalnie wykonywane przy wymiarowaniu instalacji sprę-
żonego powietrza. Naszym zamysłem było pokazanie jakie zastosowanie w praktyce mają niektóre wzory i dane 
prezentowane w poprzednich rozdziałach. Przykłady są oparte na podanych wymaganiach dotyczących poboru 
sprężonego powietrza, a dane otrzymane w wyniku obliczeń wymiarowych były podstawą do wyboru elementów 
użytych w tej instalacji sprężarkowej. 
Po rozdziale omawiającym typowy przypadek zamieszczono kilka dodatkowych rozdziałów pokazujących jak 
należy postępować w przypadkach szczególnych: przy pracy na dużej wysokości ponad poziomem morza, przy 
okresowym poborze sprężonego powietrza, przy systemie odzyskiwania energii, przy obliczaniu spadku ciśnienia 
w rurach.

5.2 Dane wejściowe

Przed rozpoczęciem obliczeń należy ustalić wymagania dotyczące sprężonego powietrza oraz warunki otoczenia. 
Dodatkowo należy określić czy sprężarka powinna być smarowana olejem czy też bezolejowa oraz czy będzie sto-
sowane chłodzenie wodne czy powietrzne.

5.2.1 Wymagania dotyczące poboru sprężonego powietrza
Załóżmy że mamy trzech odbiorców sprężonego powietrza i dysponujemy następującymi danymi:

Odbiorca Przepływ Ciśnienie Punkt rosy

1 12 Nm3/min 6 bar(e) +6°C

2 67 l/s (FAD) 7 bar(a) +6°C

3 95 l/s (FAD) 4 bar(e) +6°C
   
5.2.2 Warunki zewnętrzne (obliczanie)
Temperatura otoczenia przyjęta do obliczeń: 20°C
Maksymalna temperatura otoczenia: 30°C
Ciśnienie otoczenia: 1 bar
Wilgotność: 60%

5.2.3 Pozostałe czynniki
Chłodzenie powietrzem.
Jako wystarczającą przyjmuje się jakość sprężonego powietrza pochodzącego ze sprężarki smarowanej olejem.
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5.3 Dobór sprzętu

Wygodnie jest przed rozpoczęciem wymiarowania przeliczyć wszystkie dane wejściowe podane w tabeli w punkcie 
5.2.1 tak, by były wyrażone w tych samych jednostkach niezależnie od typu sprężarki.

Przepływ: 
Podstawową jednostką stosowaną do określania wydajności sprężarek są l /s i dlatego pobór podany w przypadku 
Odbiorcy 1 w Nm3/min należy przeliczyć

12 Nm3/min = 12 x 1000/60 = 200 Nl/s.
Po podstawieniu tych danych do wzoru otrzymujemy:

qFAD = wydajność (FAD) (l/s)
qN = normalny przepływ (Nl/s)
TFAD = maksymalna temperatura wlotowa (30°C)
TN = normalna temperatura odniesienia (0°C)
pFAD = standardowe ciśnienie wlotowe (1.00 bar(a))
pN = normalne ciśnienie odniesienia (1.013 bar(a))

 
Ciśnienie: 
Pojęciem stosowanym do określenia ciśnienia w przypadku elementów instalacji sprężonego powietrza jest ciśnie-
nie użyteczne (zwane również ciśnieniem manometrycznym) wyrażane w barach tzn. bar(e).

Ciśnienie dla Odbiorcy 2 podane jest jako ciśnienie bezwzględne o wartości 7 bar(a). Aby otrzymać wartość ciśnie-
nia użytecznego należy od podanej wartości 7 bar odjąć wartość ciśnienia atmosferycznego, która w tym przypad-
ku wynosi 1 bar i to oznacza, że ciśnienie dla odbiorcy 2 ma wartość  –1 bar(e) = 6 bar(e).

Po przeliczeniach dane w tabeli wyglądają następująco: 

Odbiorca Przepływ Ciśnienie Punkt rosy

1 225 l/s (FAD) 6 bar(e) +5°C

2 67 l/s (FAD) 6 bar(e) +5°C

3 95 l/s (FAD) 4 bar(e) +5°C

5.3.1 Obliczenia dla sprężarki
Całkowity pobór jest sumą poborów od trzech odbiorców i jest równy 225 + 67 + 95 = 387 l/s. Biorąc pod uwagę 
możliwe zmiany planowanego poboru sprężonego powietrza i późniejszy wzrost tego poboru należy dodać zapas 
bezpieczeństwa w wysokości ok. 10–20% co daje obliczone natężenie przepływu o wartości 387 x 1.15 ≈ 450 l/s 
(przy 15% zapasie bezpieczeństwa).
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Maksymalne wymagane ciśnienie dla tych odbiorców to 6 bar(e). Odbiorca, który wymaga ciśnienia o wartości 
4 bar(e) musi mieć zainstalowany zawór redukcyjny. 
Zakładając, że sumaryczny spadek ciśnienia w osuszaczu, filtrze i rurach nie przekracza 1.5 bar możemy przyjąć, 
że odpowiednia będzie sprężarka o ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 6 + 1.5 = 7.5 bar(e).

5.3.2 Ostateczny dobór sprężarki
Wybrana została sprężarka o następujących parametrach:

Sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju
Maksymalne ciśnienie wylotowe = 7.5 bar (e)
Wydajność (FAD) przy 7 bar (e) = 450 l/s

Te warunki są spełnione przez sprężarkę o mocy na wałku silnika = 162 kW
Temperatura sprężonego powietrza przy wyjściu z chłodnicy końcowej sprężarki = temperatura otoczenia + 10°C
Ponadto wybrana sprężarka ma system regulacji dociążanie/odciążanie przy maksymalnej częstotliwości cyklu  
30 sekund. Przy zastosowaniu systemu regulacji dociążanie/odciążanie ciśnienie sprężarki osiąga wartość od 7.0 
do 7.5 bar(e).

5.3.3 Obliczanie pojemności zbiornika powietrza
qC = wydajność sprężarki = 450 l/s
p1 = ciśnienie wlotowe sprężarki = 1 bar(a)
T1 = maksymalna temperatura wlotowa sprężarki = 30°C = 273 + 30 = 303 K
fmax = maksymalna częstotliwość cyklu = 1 cykl/30 sekund
(pU - pL) = nastawiona różnica ciśnień między sprężarką w stanie dociążenia i odciążenia = 0.5 bar
T0 = temperatura powietrza wychodzącego ze sprężarki jest  o 10 °C wyższa od temperatury otoczenia dlatego
  też maksymalna temperatura powietrza w zbiorniku wynosi = 273 + 40 = 313 K

W przypadku sprężarki z systemem regulacji dociążanie / odciążanie ma zastosowanie poniższy wzór określający 
pojemność zbiornika powietrza:

Jest to minimalna zalecana pojemność zbiornika powietrza.
Wybrano w tym przypadku zbiornik standardowy o bezpośrednio wyższej pojemności.

5.3.4 Obliczenia dla osuszacza
Ze względu na to, że wymagany w tym przykładzie punkt rosy wynosi +5°C najbardziej odpowiedni będzie tu 
osuszacz ziębniczy. Przy wyborze wielkości osuszacza należy wziąć pod uwagę szereg czynników, dlatego też 
wydajność osuszacza obliczana będzie z uwzględnieniem współczynników korygujących. Poniżej użyto współ-
czynników korygujących mających zastosowanie przy osuszaczach ziębniczych Atlas Copco. Poniższe współczyn-
niki są podane na tabliczce znamionowej Atlas Copco.

1. Temperatura wlotowa  osuszacza ziębniczego i ciśnieniowy punkt rosy
 Ze względu na to, że temperatura sprężonego powietrza po wyjściu ze sprężarki jest o 10°C wyższa od temperatury 

otoczenia to maksymalna temperatura powietrza wlotowego do osuszacza ziębniczego wynosi 30 + 10 = 40°C. 
Dodatkowo wymagana wartość ciśnieniowego punktu rosy wynosi +5°C.

 Współczynnik korygujący 0.95 został wzięty z tabliczki znamionowej Atlas Copco
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2. Ciśnienie robocze
 Wymagane ciśnienie robocze dla sprężarki wynosi ok. 7 bar, a wartość współczynnika korygującego przy tym 

ciśnieniu to 1.0.

3. Temperatura otoczenia
 Przy temperaturze otoczenia równej 30°C współczynnik korygujący wynosi 0.95.
 Osuszacz ziębniczy powinien współpracować ze sprężarką pracującą przy pełnej wydajności przy uwzględnie-

niu podanych powyżej współczynników korygujących.
 450 x 0.95 x 1.0 x 0.95 = 406 l/s.

5.3.5 Założenia dla dalszych obliczeń
Przyjęto chłodzony powietrzem osuszacz ziębniczy o następujących parametrach:
Wydajność przy 7 bar(e) = 450 l/s
Całkowity pobór mocy = 5.1 kW
Ciepło emitowane do otoczenia = 14.1 kW
Spadek ciśnienia w osuszaczu = 0.09 bar

5.3.6 Obliczenia kontrolne
Po dobraniu wszystkich elementów instalacji sprężonego powietrza należy sprawdzić czy spadek ciśnienia nie jest 
zbyt duży. W tym celu należy zsumować wartości wszystkich spadków ciśnień mających miejsce w elementach 
i rurach.

5:1

Może być pomocne użycie schematu instalacji sprężarkowej pokazanego na rys 5:1.
Wartości spadków ciśnień występujących w elementach można uzyskać od producentów tych elementów natomiast 
spadek ciśnienia w rurach nie powinien być wyższy niż 0.1 bar.
Teraz można obliczyć całkowity spadek ciśnienia:

Element Spadek ciśnienia (bar)

Filtr oleju (spadek ciśnienia, gdy filtr jest nowy 0.08

Osuszacz ziębniczy 0.09

Filtr przeciwpyłowy (spadek ciśnienia gdy filtr jest nowy) 0.08

System rurowy w centrali sprężarek 0.05

System rurowy od centrali do punktów poboru 0.1

Całkowity spadek ciśnienia 0.4

Sprężarka

Zbiornik
powietrza

Filtr oleju
Osuszacz
ziębniczy

Filtr
przeciw-
pyłowy

Odbiorca 1

Odbiorca 2

Odbiorca 3
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Dla wybranej sprężarki ciśnienie maksymalne w stanie odciążenia  wynosi 7.5 bar(e), a ciśnienie podczas dociążania 
wynosi 7.0 bar(e) co daje najniższą wartość ciśnienia u odbiorcy równą 7.0 – 0.4 = 6.6 bar(e). Do tego należy dodać 
wzrost wartości spadku ciśnienia w filtrze pojawiający się wraz z upływem czasu. Ten wzrost wartości jest inny dla 
każdego typu filtra i w przypadku Atlas Copco można go odczytać z karty danych technicznych produktu 

5.4 Inne obliczenia

5.4.1 Obliczenie ilości kondensatu
Ze względu na to, że została wybrana sprężarka smarowana olejem woda oddzielona w sprężarce i osuszaczu 
ziębniczym będzie zawierała olej. Olej musi zostać oddzielony zanim woda zostanie odprowadzona do kanalizacji. 
Olej zostanie oddzielony w separatorze oleju. Informacje  o tym jak dużo wody zostało oddzielone jest konieczna 
do prawidłowego dobrania separatora oleju.

Całkowitą ilość wody zawartą w pobieranym powietrzu można obliczyć z poniższego wzoru:
f1 = wilgotność względna x ilość wody (gram / litr) jaką może przenieść powietrze przy maksymalnej temperaturze 
otoczenia 30°C x przepływ powietrza. 

f2 = ilość wody pozostającej w sprężonym powietrzu po osuszeniu (stan nasycenia przy +6°C).

f2 =
1x0.007246x445

8
0.4g /s

     
Całkowita ilość kondensatu tworzącego się w instalacji f3 wynosi:

f3 = f1 - f2 = 8.0 - 0.4 = 7.6 g/s ≈ 27.4 kg/h

Ta wartość jest właściwa przy założeniu pracy sprężarki w stanie dociążenia przez całą godzinę.
Obliczona wartość kondensatu pozwoli na dobranie właściwego separatora oleju.
 
5.4.2 Wymagania dotyczące wentylacji w sprężarkowni
Zasada mówiąca o tym, że w danym pomieszczeniu należy wymienić ilość powietrza odpowiadającą ilości energii 
dostarczonej do danego pomieszczenia jest podstawą do określenia wymagań wentylacji dla sprężarkowni.
Do tego obliczenia przyjęty został następujący wzór:

P = m x cP x ∆T
P = całkowity przepływ ciepła (kW)
m = masowe natężenie przepływu (kg/s)
cp = ciepło właściwe (J/kg x K)
∆T = różnica temperatur (K)
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Wzór można zapisać w ten sposób:

     

gdzie:

∆T = maksymalny dozwolony wzrost temperatury powietrza wentylującego (załóżmy 10 K)
cp = ciepło właściwe powietrza = 1.006 kJ/kg x K (przy 1 bar i 20°C)
P = (94% dostarczonej do sprężarki mocy na wałku + różnica między całkowitą mocą dostarczoną do sprężarki 
  i mocą na wałku dostarczoną do sprężarki + ustalony przepływ ciepła z osuszacza ziębniczego) 
  = 0.94 x 162 + (175 – 162) + 14.1 ≈ 180 kW

co daje masę powietrza wentylującego:

 
co przy gęstości powietrza 1,.2 kg/m3 jest równe 17.9/1.2 ≈ 15 m3/s.

5.5 Przypadek szczególny: Duża wysokość  
nad poziomem morza

Pytanie: 
Załóżmy ten sam pobór sprężonego powietrza jak w poprzednim przykładzie na wysokości 2500 m n.p.m. przy 
maksymalnej temperaturze otoczenia 35°C. Jaka jest wymagana wydajność sprężarki (wyrażona jako ilość powie-
trza swobodnego)?

Odpowiedź: Powietrze na większej wysokości jest rzadsze, co musi być wzięte pod uwagę przy wymiarowaniu 
i doborze sprzętu, którego dane techniczne podane są przy założeniu stanu normalnego (np. Nm3/min). W tych 
przypadkach, w których odbiorca oczekuje powietrza swobodnego (FAD) nie jest potrzebne żadne przeliczanie.

Ze względu na to, że w powyższym przykładzie pobór sprężonego powietrza przez Odbiorcę 1 podany został 
w Nm3/min przy 1.013 bar (a) i 0°C należy wykonać przeliczenie wydajności (FAD) przy 35°C i 2500 m n.p.m. 
Posługując się tabelą otrzymamy wartość ciśnienia otoczenia na poziomie 2500 m n.p.m. równą 0.74 bar. Jeżeli 
teraz przeliczymy przepływ tak, by wyrazić go w Nl/s (12 Nm3/min = 12000 / 60 Nl/s = 200 Nl/s) i podstawimy do 
wzoru to otrzymamy:

 

Całkowita żądana wydajność sprężarki wynosi 309 + 67 + 95 = 471 l/s (FAD).
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5.6 Przypadek szczególny: Okresowy wydatek 
sprężonego powietrza

Pytanie: 
Załóżmy, że w powyższym przykładzie obliczeniowym znalazło się dodatkowe założenie, że Odbiorca 1 potrzebuje 
dodatkowo 200 l/s przez 40 sekund w ciągu godziny. W tym czasie akceptowany jest spadek ciśnienia w systemie 
do 5.5 bar(e). Jak duża powinna być pojemność zbiornika powietrza żeby to wymaganie zostało spełnione?

Odpowiedź: W krótkim czasie możliwe jest uzyskanie większej ilości sprężonego powietrza niż może dostarczyć 
sprężarka dzięki zgromadzeniu pewnej ilości sprężonego powietrza w zbiorniku. Jednak wymaga to określonej 
nadwyżki w wydajności sprężarki. Zachodzi tu następująca relacja:

 
 
q = przepływ powietrza w fazie opróżniania = 200 l/s
t = długość fazy opróżniania = 40 sekund
p1 - p2  =  dopuszczalny spadek ciśnienia w czasie fazy opróżniania = normalne ciśnienie w systemie 
    – minimalne akceptowane ciśnienie podczas fazy opróżniania = 6.42 - 5.5 = 0.92 bar

Wstawiając to do wzoru otrzymujemy żądaną pojemność zbiornika:

 

Dodatkowo wymagane jest by sprężarka miała nadwyżkę wydajności tak, by można było napełnić zbiornik powie-
trza po fazie opróżniania. Jeżeli wybrana sprężarka ma nadwyżkę wydajności 5 l/s = 18000 l/h, to wymiarowany 
powyżej zbiornik napełni się w ciągu pół godziny. Ponieważ zbiornik jest opróżniany raz w ciągu godziny ta nad-
wyżka jest w zupełności wystarczająca.
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5.7 Przypadek szczególny: System odzyskiwania 
energii działający w oparciu o wodę

5:2

Wymiennik ciepła
w systemie odzyskiwania energii 

Sprężarka
smarowana
olejem 

Sprężone powietrze
Pompa 

Zbiornik rozprężeniowy, itp.

Pytanie: 
W powyższym przykładzie do sprężarki ma zostać wbudowany działający w oparciu o wodę system odzyskiwania 
energii. Załóżmy, że woda, która ma być ogrzana znajduje się w wymienniku ciepła, a jej temperatura przy wlocie 
do wymiennika wynosi 55°C. Należy obliczyć wymagany dla obwodu odzyskiwania energii przepływ i energię, 
którą można odzyskać. Należy również obliczyć przepływ i temperaturę wody przy wylocie z wymiennika ciepła.

Odpowiedź: Zacznijmy od narysowania schematu obwodu odzyskiwania energii i nazwania różnych mocy, prze-
pływów i temperatur. Następnie przeprowadzimy stosowne obliczenia.

PE = moc przekazana ze sprężarki do obwodu odzyskiwania energii (kW)
PA = moc przekazana obwodu odzyskiwania energii do wymiennika ciepła (kW)
mE = przepływ wody w obwodzie odzyskiwania energii (l/s)
mA = przepływ wody w wymienniku ciepła (l/s)
tE1 = temperatura wody przed sprężarką (°C)
tE2 = temperatura wody za sprężarką (°C)
tA1 = temperatura wody przy wlocie do wymiennika (°C)
tA2 = temperatura wody przy wylocie z wymiennika (°C)

5.7.1 Założenie
Zostało przyjęte następujące założenie:
Woda o temperaturze odpowiedniej do systemu odzyskiwania energii może być otrzymywana ze sprężarki.  
Wartość temperatury za sprężarką wynosi w tym przykładzie tE2= 80°C.
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Założenie dla obwodu wody biegnącego przez wymiennik ciepła w systemie odzyskiwania energii:

tE1 = tA1 + 5°C = 55°C +5°C = 60°C
tA2 = tE2 - 5°C = 80°C – 5°C = 75°C

Dodatkowo zakłada się, że nie jest możliwa wymiana ciepła z otoczeniem ani poprzez rury ani poprzez wymiennik 
ciepła.

5.7.2 Obliczenie przepływu wody chłodzącej w układzie odzyskiwania energii
P = m x cp x ∆T

∆T = wzrost temperatury wody w sprężarce = tE2 - tE1 = 80°C - 60°C = 20°C
cp = ciepło właściwe wody = 4.185 kJ/kg x K
m = masowe natężenie przepływu w obwodzie odzyskiwania energii = mE

P = 70% dostarczonej mocy na wałku = PE = 0.70 x 162 = 113 kW

Jest to maksymalna możliwa moc, którą można odzyskać dla wybranej przez nas sprężarki.

5.7.3 Równowaga energii w wymienniku ciepła
Dla wymiennika odzyskującego obwiązują następujące równania:

PE = mE x cp x (tE2-tE1)
PA = mA x cp x (tA2-tA1)

Ponieważ zostało zrobione założenie, że nie zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem energia przekazywana ze sprężarki 
do obwodu odzyskiwania energii będzie równa energii przekazywanej do wymiennika ciepła, tzn. PA = PE = 113 kW.

Wzór można zapisać w następujący sposób:

5.7.4 Podsumowanie
Z obliczeń wynika, że energia, którą można odzyskać to 113 kW. Wymaga to przepływu wody w obwodzie odzy-
skiwania energii równego 1.35 l/s. Odpowiedni przepływ przez wymiennik ciepła wynosi również 1.35 l/s przy 
wzroście temperatury w wymienniku o 20°C.
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5.8 Przypadek szczególny: Spadek ciśnienia 
w orurowaniu

Pytanie:
Przez rurę o długości 23 metrów i średnicy wewnętrznej 80 mm ma przepłynąć powietrze o natężeniu 140 l/s. Rura 
wyposażona jest w 8 kolanek o promieniu zaokrąglenia równym średnicy wewnętrznej rury. Jaką wartość będzie 
miał spadek ciśnienia w tej rurze jeżeli bezwzględne ciśnienie wstępne wynosi 8 bar(a)?

Odpowiedź: Najpierw należy obliczyć zastępczą długość w linii prostej dla 8 kolanek. Z tabeli 3:36 można  
odczytać, że jednemu kolanku odpowiada 1.3 metra prostej rury, tak więc całkowita długość rury będzie wynosiła 
8 x 1.3 + 23 = 33.4 metra. Do obliczenia spadku ciśnienia stosujemy następujący wzór:

 

Całkowity spadek ciśnienia w rurze wynosi 0.0054 bar, co jest wartością bardzo niską.
 
 



6Załączniki
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6.1 Układ SI

Każda wartość fizyczna wyrażona jest za pomocą 
wartości liczbowej i jednostki. Od 1964 roku Między-
narodowy Układ Jednostek Miar (Układ SI) jest stop-
niowo wprowadzany na całym świecie z wyjątkiem 
Liberii, Birmy i USA. Podstawowe informacje można 
znaleźć w normie ISO 31 która jest obecnie popra-
wiana i zostanie zastąpiona przez ISO/IEC 80000: 
Wielkości i jednostki
Jednostki zostały podzielone na cztery podstawowe 
klasy:

Jednostki główne
Jednostki pomocnicze
Jednostki pochodne
Jednostki dodatkowe

Jednostki główne, jednostki pomocnicze i jednost-
ki pochodne nazywane są jednostkami układu SI. 
Należy zauważyć, że jednostki dodatkowe nie są jed-

nostkami w układzie SI, chociaż można ich używać 
razem z jednostkami układu SI.
Jednostki główne są to te z ustanowionych, niezależ-
nych jednostek w których można wyrazić wszystkie 
inne jednostki.
W układzie SI jest 7 jednostek głównych:

Jednostka długości  metr m
Jednostka masy kilogram kg
Jednostka czasu sekunda s
Jednostka natężenia 
   prądu elektrycznego amper A
Jednostka temperatury kelvin K
Jednostka natężenia 
   źródła światła  kandela cd
Jednostka (liczba gramów) 
czystej substancji chemicznej  mol mol

Jednostki pochodne są to jednostki utworzone dzię-
ki relacjom między jedną lub wieloma jednostkami 
głównymi i / lub jednostkami pomocniczymi zgodnie 
z prawami fizycznymi funkcjonującymi między róż-
nymi jednostkami. 

Piętnastu jednostkom pochodnym nadano własne nazwy:

Opis Jednostka Symbol
Jednostka wyrażona w innych 
jednostkach układu SI

Częstotliwość Hertz Hz s-1

Siła Newton N kg x m x s-2

Ciśnienie, naprężenie Pascal Pa N / m²

Energia, praca Joul J N x m

Moc Wat W J / s

Ładunek elektryczny Kulomb C A x s

Napięcie Volt V W / A

Pojemność Farad F C / V

Oporność elektryczna Ohm Ω V / A

Przewodność Siemens S A / V

Strumień magnetyczny Weber Wb V x s

Indukcja magnetyczna Tesla T Wb / m²

Indukcyjność Henry H Wb / A

Strumień świetlny Lumen lm Cd x sr

Natężenie światła Lux lx Lm / m²

Kąty płaskie Radian rad m / m

Kąty przestrzenne Steradian sr m² / m²
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Jednostki dodatkowe. 
Jest to pewna liczba jednostek spoza układu SI, któ-
rych z różnych przyczyn nie można odrzucić. Pewna 
liczba tych jednostek została wybrana po to, by stoso-
wać je wraz z jednostkami układu SI i została nazwa-
na jednostkami dodatkowymi.

Stosowane są następujące jednostki dodatkowe:

Opis Jednostka dodatkowa Symbol Uwagi

Objętość litr l 1 l = 1 dm³

Czas minuta min 1 min = 60 s

Czas godzina godz. 1 h = 60 min

Masa metryczna tona t 1 t = 1.000 kg

Ciśnienie bar bar 1 bar = 105 Pa

Kąt płaski stopień .° 1° = π/180 rad

Kąt płaski minuta .’ 1’ = 1°/60

Kąt płaski sekunda .” 1” = 1’/60

Jednostki wielokrotne. 
Jednostki wielokrotne są utworzone z jednostek SI 
lub jednostek dodatkowych poprzez dodanie przed-
rostka informującego o mnożniku (są to wielokrotno-
ści dziesięciu), np.

Moc Opis prefiksu Symbol prefiksu Przykład Symbol

1012 tera T 1 teradżul 1 TJ

109 giga G 1 gigaherc 1 GHz

106 mega M 1 megawat 1 MW

103 kilo k 1 kilometr 1 km

102 hekto h 1 hektolitr 1 hl

101 deka da 1 dekalumen 1 dalm

10–1 decy d 1 decybel 1 dB

10–2 centy c 1 centymetr 1 cm

10–3 milli m 1 milligram 1 mg

10–6 mikro µ 1 mikrometr 1 µm

10–9 nano N 1 nanohenr 1 nH

10–12 piko p 1 pikofarad 1 pF

10-15 femto f 1 femtometr 1 fm

10-18 atto a 1 attosekunda 1 as

Na podstawie: www.bipm.org/en/si/

- kilo – oznacza mnożnik „tysiąc” (10³)
- milli – oznacza mnożnik „jedna tysięczna” (10-3)

W normach międzynarodowych stosuje się czternaście 
takich przedrostków. Opisano je w poniższej tabeli.
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6.2 Oznaczenia na rysunkach

Filtr powietrza 

Tłumik

Dyfuzor

Zawór przepustnicy

Zawór dławiący

Sprężarka śrubowa 

Zawór zwrotny

Zawór odcinający 

Zawór bezpieczeostwa

Zawór ręczny

Ciśnieniowy zawór 
zamykający

Ciśnieniowy zawór 
otwierający

Separator oleju

Ejektor

Chłodnica  
chłodzona wodą 

Separator wody

Zbiornik kondensatu

Kierunek przepływu

Chłodnica chłodzona 
powietrzem

Wentylator

Naczynie rozprężne 

Zawór ciśnienia  
minimalnego 

Zawór termostatyczny
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Zawór termostatyczny

Filtr płynów

Pompa płynów

Zbiornik oleju  
ze spustem ręcznym

Przepustnica

Obejście

Regulator ciśnienia

Zawór zatrzymujący 
dopływ oleju

Powietrze

Olej

Woda

Przewód spustowy

Kanały wentylacyjne

Połączenie mechaniczne

Powietrze sygnałowe

Sygnał elektryczny

Linia graniczna

Energia elektryczna

Silnik elektryczny

Szafka rozdzielcza

Sprzęgło silnika

Ślepy kołnierz

Sensor temperatury, 
ciśnienia, itp.

Sensor ciśnienia,  
temperatury, itp

Sensor ciśnienia,  
temperatury, itp.

M
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6.3 Diagramy i tabele

             Materiał

Powietrze (ciśn. atmosferyczne)

Aluminium

Miedź

Olej

Stal

Woda

Cynk

J/kg x K

1004

920

390

1670-2140

460

4185

385

Punkt wrzenia

Ciśnienie krytyczne (a)

Temperatura 
krytyczna

Masa właściwa

Lepkość dynamiczna

Punkt
zamarzania

Stała gazowa

Lepkość 
kinematyczna

Masa molowa

Pojemność 
cieplna przy:

Stała ciśnieniowa

Ciepło właściwe
Współczynnik pojemności

Prędkość dźwięku

Przewodność
właściwa cieplna

78.8

97.66

132.52

1225

17.89x10

57-61

287.1

14.61x10

28.964

1.004

1.40

340.29

0.025

K

bar

K

kg/m3

Pa x s

K

J(kg x K)

m/s2

bezwymiarowa

kJ/(kg x K)

bezwymiarowa

m/s

W/(m x k)

-6

-5

Pojemność cieplna (ciepło właściwe) dla niektórych  
materiałów

Współczynnik przepływu jako funkcja stosunku ciśnień 
dla różnych wartości К

Niektóre właściwości fizyczne osuszonego powietrza 
przy temperaturze 15°C i ciśnieniu 1.013 bar

Stosunek ciśnień p2/p1
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Stosunek ciśnień

Wykres pokazuje zależność temperatur T2/T1 dla różnych gazów przy różnych К wartościach podczas przemiany izen-
tropowej. 

Zawartość wody w powietrzu przy różnych wartościach ciśnienia względnego pary (φ)
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Ciśnienie nasycenia (pS) oraz gęstość (ρW) dla pary wod-
nej nasyconej 

Kompozycja czystego i suchego powietrza na poziomie 
morza (pozostaje niezmienna do wysokości 25 km) 

Gaz Objętość

78.084

20.947 6

0.934

0.031 4

0.001 818

0.000 524

0.000 114

0.000 008 7

0.000 05

0.000 2

0.000 05

75.520

23.142

1.288

0.047 7

0.001 267

0.000 072 4

0.000 330

0.000 039

0.000 003

0.000 1

0.000 08

Waga

Azot
N2

Tlen
O2

Argon
Ar

Dwutlenek 
węgla
CO2

Neon
Ne

Hel
He

Krypton
Kr

Ksenon
Kr

Wodór
H2

Metan
CH4

Tlenek 
azotu
N2O

Ozon
O3

latem:
0 – 0.000 007 0 – 0.000 01
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Typowe zużycie sprężonego powietrza wybranych narzędzi pneumatycznych, dane oparte na doświadczeniach praktycz-
nych. Wartości te stanowią podstawę do doboru właściwej sprężarki powietrza.

Typ urządzenia i jego rozmiar
Maksymalne

zapotrzebowanie na
sprężone powietrze l/s

Urządzenia wiertnicze, Ø = średnica świdra (mm)
Małe Ø < 6.5
Średnie 6.5 < Ø =<  10
Duże 10 < Ø < 16

Frezarki do gwintów

Wkrętarki, d = średnica wkrętaka
Mała d < M6
Średnia M6 < d < M8

Klucz udarowy, d = rozmiar klucza
Mały d < M10
Średni M10 < d < M20
Duży d ≥ M20

Urządzenia napełniające

Froterki/mieszalniki do farb, e = moc (kW)
Małe e < 0.5
Duże e > 0.5

Mieszalniki, e = moc (kW)
Małe 0.4 < e < 1.0
Średnie 1.0 < e < 2
Duże e > 2

Młoty wyburzeniowe
Lekkie
Ciężkie

Dźwigi pneumatyczne, t = udźwig
t < 1 tona
t > 1 tona

Odbijak

Dysza czyszcząca

Wkrętak do nakrętek, d = rozmiar klucza
d ≤ M8
d ≥ M10

6.0
7.5

16.5

6

5.5
7.5

5.0
7.5

22.0

7.5

8.0
16.5

20.0
40.0
60.0

6.0
13.5

35
45

5.0

6.0

9
10
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Punkt rosy Punkt rosy Punkt rosy Punkt rosy

Punkt rosy g/m3. Zawartość wody w powietrzu w zależności od punktu rosy.



135

6.4 Zbiór aktualnych 
standardów i norm 

6.4.1 Uwagi ogólne
W technice sprężonego powietrza podobnie jak 
w wielu innych gałęziach przemysłu obowiązują 
określone przepisy. Mogą one obejmować wymaga-
nia określone przez prawo jak również dodatkowe 
uregulowania i zalecenia znajdujące się w normach 
krajowych i międzynarodowych. Niekiedy uregulo-
wania zawarte w normach mogą stawać się wiążące 
jeżeli zaczynają obowiązywać na mocy przepisów 
prawnych. Jeżeli wymagania normy są przytaczane 
w umowie handlowej, to mogą się również stać obo-
wiązujące. Uregulowania obowiązujące mogą odno-
sić się np. do bezpieczeństwa ludzi i mienia, podczas 
gdy normy opcjonalne stosowane są w celu ułatwie-
nia pracy, zapewnienia jakości, wykonywania i ra-
portowania pomiarów, wykonywania rysunków, itp.

6.4.2 Normy
Korzyści wynikające z międzynarodowej standary-
zacji są oczywiste zarówno dla producentów, pośred-
ników np. firm instalacyjnych jak i użytkowników 
końcowych. Umożliwia ona wzajemną wymienność 
produktów i systemów i pozwala na porównanie 
raportów z pracy maszyn przy takich samych warun-
kach i założeniach. Te raporty mogą zawierać zagad-
nienia robocze, zagadnienia dotyczące środowiska 
i bezpieczeństwa pracy.
Prawodawcy często odwołują się do norm jako do ele-
mentów tworzenia jednakowych warunków rynko-
wych dla wszystkich konkurentów. Normy mogą być 
tworzone, wydawane i poprawiane przez organizacje 
zajmujące się standaryzacją na poziomie krajowym, 
kontynentalnym (Europa) i międzynarodowym, 
ale również przez organizacje handlowe działające 
w określonych gałęziach przemysłu (przemysł petro-
chemiczny, przemysł sprężonego powietrza, przemysł 
elektroniczny, itp.).
Normy tworzone przez Międzynarodową Organiza-
cję Normalizacyjną (ISO) mogą być przekształcane 
w normy krajowe przez kraje należące do ISO. Nor-
my tworzone przez Europejski Komitet Normaliza-
cyjny (CEN) są stosowane przez 30 krajów członkow-
skich, a przekształcenie w normy krajowe może być 

obowiązkowe przypadku norm zharmonizowanych. 
Wszystkie normy mogą być nabywane przez krajowe 
organizacje standaryzacyjne.

W przypadku przemysłu sprężonego powietrza nor-
my mogą być również tworzone przez organizacje 
handlowe takie jak PNEUROP (Europejski komi-
tet producentów maszyn wytwarzających sprężone 
powietrze, pomp próżniowych, narzędzi pneumatycz-
nych i urządzeń pomocniczych) i jego odpowiednik 
CAGI (Amerykański Instytut Sprężonego Powietrza 
i Gazu). Przykładami takich dokumentów są normy 
dotyczące pomiaru wydajności sprężarki, zawarto-
ści oleju w sprężonym powietrza, itp., które zostały 
wydane w czasie oczekiwania na opracowanie norm 
międzynarodowych.

6.4.3 Zestawienie
Lista aktualnych (2010) norm dotyczących sprężo-
nego powietrza została zamieszczona poniżej. Przy-
toczone tu normy to zarówno normy europejskie jak 
i amerykańskie. Normy Pneurop wydawane są zwy-
kle z normami CAGI na rynek amerykański.

Zaleca się sprawdzenie w instytucji wydającej normy, 
o stosowaniu ostatniego wydania normy, chyba że na 
poszczególnych rynkach wymagane jest stosowanie 
normy z określoną datą wydania.

Poniżej znajduje się zbiór aktualnych (1997) standar-
dów i norm  z zakresu techniki sprężonego powie-
trza. Zbiór ten odnosi się do szwedzkich uregulowań 
ale w większości przypadków odpowiada istnieją-
cym normom krajowym w innych państwach. Poda-
ne poniżej normy są z kilkoma wyjątkami normami 
europejskimi lub międzynarodowymi. Dokumenty 
Pneurop są zwykle wydawane jednocześnie z doku-
mentami CAGI na rynek amerykański.
Należy się zawsze upewnić czy korzystamy z ostat-
niego wydania danego dokumentu chyba, że istnie- 
je warunek korzystania ze ściśle datowanego  
dokumentu.

6.4.3.1 Bezpieczeństwo pracy maszyny
Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC odwołująca się 
do następujących norm

EN 1012-1 Sprężarki i pompy próżniowe – Warunki 
bezpieczeństwa 



136

EN ISO 12100-1:2003 AMD 1 2009 Bezpieczeństwo 
maszyn. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projekto-
wania. Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka.
EN ISO 12100-2:2003 AMD 1 2009 Bezpieczeństwo 
maszyn. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projek-
towania. Część 2: Zasady techniczne

EN 1012-2 Sprężarki i pompy próżniowe – Warunki 
bezpieczeństwa – Część 2: Pompy próżniowe

6.4.3.2 Bezpieczeństwo urządzeń 
ciśnieniowych
Dyrektywa EU 87/404/EC, Proste zbiorniki ciśnie-
niowe 

Dyrektywa EU 97/23/EC Urządzenia ciśnieniowe 
odwołująca się do następujących norm

EN 764-1 do 7 Urządzenia ciśnieniowe

EN 286-1 do 4 Proste nieopalane zbiorniki ciśnie-
niowe przeznaczone do gromadzenia powietrza lub 
azotu

6.4.3.3 Środowisko
Dyrektywa EU 2000/14/EC Emisja hałasu do środo-
wiska naturalnego odwołująca się do następujących 
norm

EN ISO 3744:2009 Wyznaczania poziomów mocy 
akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów 
ciśnienia akustycznego – metoda techniczna

EN ISO 2151:2004 Zasady badania hałasu emitowa-
nego przez sprężarki i pompy próżniowe –metoda 
techniczna

Dyrektywa EU 2004/26/EC Wymagania dla silników 
spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczysz-
czeń gazowych i cząstek stałych przez silniki w maszy-
nach mobilnych niedrogowych – Poziom III wprowa-
dzany w latach 2006-2013, poziom IV od roku 2014

Norma amerykańska dotycząca wymagań dla sil-
ników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez sil-
niki w maszynach mobilnych niedrogowych – poziom 
Tier III wprowadzany w latach 2006-2008, poziom 
Tier IV w latach 2008-2015

6.4.3.4 Bezpieczeństwo pracy układów 
elektrycznych
Dyrektywa EU 2004/108/EC Kompatybilność elektro-
magnetyczna odwołująca się do następujących norm

EN 6100-6-2:2005 Kompatybilność elektromagne-
tyczna (EMC) – CZĘŚĆ 6-2: Normy ogólne – Odpor-
ność w środowiskach przemysłowych

EN 6100-6-4:2005 Kompatybilność elektromagne-
tyczna (EMC) – CZĘŚĆ 6-4: Normy ogólne – Norma 
emisji w środowiskach przemysłowych

Dyrektywa EU 2006/95/EC Urządzenia niskonapię-
ciowe odwołująca się do następujących norm

EN 60034 – Część 1 do 30 Maszyny elektryczne 
wirujące – Dane znamionowe i parametry

EN 60204 – 1:2009 Bezpieczeństwo maszyn – Wypo-
sażenie elektryczne maszyn – Część 1 Wymagania 
ogólne

EN 60439 – 1:2004 Rozdzielnice i sterownice nisko-
napięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym 
i niepełnym zakresie badań typu 

6.4.3.5 Wyroby medyczne
Dyrektywa EU 93/42/EC odwołująca się do następu-
jących norm

EN ISO 13845: 2000 Systemy przewodów rurowych 
z tworzyw sztucznych – Metody badania szczelności 
przy ciśnieniu wewnętrznym

EN ISO 14971: 2007 Wyroby medyczne – Zastosowa-
nie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych

6.4.3.6 Standaryzacja
ISO 3857-1:1997 Sprężarki, narzędzia i maszyny 
pneumatyczne – Słownictwo – Część 1: Informacje 
ogólne

ISO 3857-2:1997 Sprężarki, narzędzia i maszyny 
pneumatyczne – Słownictwo – Część 2: Sprężarki

ISO 5390:1977 Sprężarki – Klasyfikacja

ISO 5941 Sprężarki, narzędzia i maszyny pneuma-
tyczne. Zalecane wartości ciśnień
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6.4.3.7 Specyfikacje i testy
ISO 1217:2009 Sprężarki wyporowe – testy przy 
dostawie

ISO 5389:2005 Turbosprężarki – Procedura przepro-
wadzania testu wydajności 

ISO 7183:2007 Osuszacze sprężonego powietrza: 
Specyfikacje i procedury testowe.

ISO 12500:2007 – Część 1 do 3 Filtry sprężonego 
powietrza – metody badań

ISO 8573 – Część 1 do 9 Sprężone powietrze ogólne-
go stosowania – Zanieczyszczenia i klasy czystości 
– Metody badań
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Przepływ turbulentny 1.3.6
Przesunięcie faz 1.6.2
Przetwornik częstotliwości 2.5.4.3
Przewodność 1.3.3
Punkt rosy 1.4.2

R
Regulacja 2.5.1
Regulacja prędkości obrotowej 2.5.2.6, 2.5.4.3
Regulacja przy pomocy łopatek 2.5.3.2, 2.5.3.3
Regulacja przy zastosowaniu 
    przewodu obejściowego 2.5.2.2
Regulacja start/stop 2.5.2.5
Regulacja wlotowa 2.5.3.1
Regulacja wylotowa 2.5.3.2
Rezonans rurowy 3.5.4
Rezystor metalowy 2.5.5.1
Równoważne długości rur 3.6.3
Ruch molekuł 1.1.2
Rury 1.3.3

S
Sekwencyjny wybierak uruchomień 2.5.6.1
Separacja oleju/wody 3.2.8
Separator wody 2.4.1.1
Silnik elektryczny 1.6.5
Siła elektromotoryczna (SEM) 1.6.2
Skala Celsjusza 1.2.2
Skala Kelvina 1.2.2



Skład powietrza 1.4.1
Skuteczność filtrowania 2.4.2
Spadek ciśnienia 1.3.6, 4.2.2
Sprężanie w kilku stopniach 1.5.5
Sprężarka wysokociśnieniowa 3.6.1.1
Sprężarka zębata 2.1.6
Sprężarki bezolejowe 2.1.3
Sprężarka chłodzona powietrzem 3.3.2
Sprężarki chłodzone wodą 3.3.1
Sprężarki czołowe 2.3.2
Sprężarki dynamiczne 1.5.4, 2.2.1
Sprężarki łopatkowe 2.1.8
Sprężarki membranowe 2.1.4
Sprężarki o działaniu dwustopniowym 1.5.2, 2.1.2
Sprężarki o działaniu jednostopniowym 1.5.2, 2.1.2
Sprężarki odśrodkowe 2.2.2
Sprężarki osiowe 2.2.3
Sprężarki przewoźne 2.6
Sprężarki spiralne 2.1.7
Sprężarki śrubowe 2.1.5
Sprężarki śrubowe o dwóch wirnikach 2.1.5
Sprężarki śrubowe z wtryskiem płynu 2.1.5.2
Sprężarki tłokowe 1.5.1, 1.5.2, 2.1.2
Sprężarki wyporowe 1.5.2, 2.1.1
Stała dla pomieszczenia 3.8.3
Stała gazowa 1.3.2
Start bezpośredni 3.7.3
Start gwiazda/trójkąt 3.7.3
Start stopniowy 3.7.3
Starter 3.7.3, 3.7.5
Sterowanie centralne 2.5.7
Sterowanie sekwencyjne 2.5.6.1
Sterowanie i monitoring 2.5.4
Stopień efektywności odzyskiwania 
 energii 3.4.2, 4.2.6
Stosunek ciśnień 1.5.2
Stycznik 3.7.3
Synchroniczna prędkość obrotowa 1.6.5.1
System ciągłej regulacji wydajności 2.5.1
System pomiaru oporowego 2.5.5.2

Ś
Średnia logarytmiczna różnicy temperatur 1.3.3

T
Tabele 6.3
Temperatura 1.2.2
Termistor 2.5.5.1
Termodynamika 1.3
Termometr oporowy 2.5.5.1

Tłumienie dźwięku 3.8.8
Turbosprężarka 2.2.1
Typy sprężarek 1.5

U
Układ regulacji 2.5.1
Układ SI 6.1
Upust ciśnienia 2.5.2.1, 2.5.3.4
Upust ciśnienia i przepustnica przy wlocie 2.5.2.4
Uzdatnianie powietrza 3.2

W
Wentylator (wentylacja) 3.5.5
Węgiel aktywowany 3.2.9
Współczynnik mocy 1.6.4
Współczynnik przewodności cieplnej 1.3.3
Wydajność (FAD) 1.2.6
Wymiana ciepła 1.3.3
Wymiennik ciepła 5.7.1, 5.7
Wymiarowanie 3.1.3, 3.1.5.1
Wysokie napięcie 1.6.1
Wzmacniacz ciśnienia 2.3.3

Z
Zabezpieczenie przeciw krótkim spięciom 3.7.5
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe 3.7.5
Zamknięty układ chłodzenia 3.3.1.4
Zawartość wody w sprężonym powietrzu 2.4.1, 3.2.2
Zawór odciążający 2.5.2.8
Zbiornik powietrza 3.6.1.1
Zdalne sterowanie 2.5.8
Zero bezwzględne 1.2.2
Zespół sprężarki 3.5.1
Zmiana stanu 1.3.4
Zmiany ciśnienia powietrza wlotowego 3.1.3.2
Zmienna wielkość portu wylotowego 2.5.2.7



Notes
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