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Varčno z energijo pri rabi komprimiranega zraka
Ta knjižica je prva iz serije Energetsko varčne tehnologije in postopki. Namenjena je za

pomoč energetskim menedžerjem in obratovalnemu osebju kompresorskih postaj pri identifikaciji
priložnosti, kjer se lahko dosežejo največji prihranki. Vsebuje enostavna priporočila, kako v praksi
zmanjšati stroške za proizvodnjo, pripravo, transport in porabo komprimiranega zraka brez večjih
investicij in obenem zagotoviti ustrezno preskrbo s komprimiranim zrakom. Obravnava različne
sisteme komprimiranega zraka in svetuje, kako le-te spremljamo in zmanjšujemo porabo energije.
Vključenih je nekaj praktičnih primerov, kako zmanjšati stroške in ovrednotiti prihranke.
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 Učinkovita raba energije pri sistemih za komprimirani zrak

Uvod

Komprimirani zrak se zelo široko uporablja, kot nosilec energije ali kot proizvodno
sredstvo. Njegova univerzalnost in varnost pri uporabi pa nas staneta zelo veliko.
Komprimirani zrak je kot energija 50 krat dražji od zemeljskega plina in olja ter 10
krat od elektrike. Da je problem še bolj očiten pove podatek, da se večino
komprimiranega zraka (95%) proizvede s kompresorji, gnanimi z električno energijo,
in zato niti ni tako nenavadno, da se kar 10% vse v industriji porabljene električne
energije porabi prav za pripravo komprimiranega zraka.
Sestava stroškov za komprimirani zrak je pri povprečni življenjski dobi kompresorja
naslednja: 10% vzdrževanje,

15% kapital,
75% energija.

Vzrokov, da je energija tako pomemben dejavnik, je več:
• kompresija zraka je povezana z velikimi izgubami, saj proces ni izotermen.

Sprošča se precej toplote, ki pomeni izgubo,
• elektromotorni pogon prinaša svoje izgube,
• mehanska zasnova kompresorja omogoča le nek izkoristek manjši od 100%,
• nepravilnosti v dimenzijah razdelilnega omrežja so vzrok za dodatne tlačne izgube,
• neustrezna raba komprimiranega zraka je pogosto dejavnik, ki zelo močno vpliva

na pretirano rabo energije.

Raba energije pri sistemih za komprimirani zrak

Za varčevanje pri sistemih komprimiranega zraka moramo najprej analizirati, kje
energijo, ki jo porabljamo za pripravo komprimiranega zraka, izgubljamo.

Slika 1
Komentar k sliki 1: moč, ki jo kompresorju daje elektromotor, se večinoma spremeni
v toploto in se izgubi na naslednje načine:
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 kot toplota, ki se prenaša iz ohišja, cilindrov, hladilnikov, cevi v atmosfero,
 kot toplota, ki se prevaja od ohišja na podlago,
 kot toplota, ki jo iz ležajev odnaša mazalno in hladilno olje in jo izseva v

atmosfero ali  prenese na hladilno vodo,
 kot toplota odnešena s hladilnim medijem s cilindrov,
 kot toplota odnešena z zraka s hladilnim medijem v vmesnih hladilnikih,
 kot toplota, ki jo iz kompresorja odnese komprimirani zrak, ko zapušča

sistem.

Zelo pomemben podatek o kompresorjih je njihova specifična poraba, ki nam podaja
porabo energije na enoto dobavljene količine komprimiranega zraka. Pri različnih
kompresorjih so vrednosti specifične porabe različne, zato je z vidika varčevanja
pomembna pravilna izbira kompresorja. Pomemben podatek o kompresorju je tudi
njegova poraba v razbremenjenem stanju, ki močno vpliva na obratovalne stroške.
Podatke o specifični porabi dobimo od proizvajalca ali dobavitelja kompresorja.

Tipični sistem za komprimirani zrak je narisan na sliki 2, ki bo uporabna tudi pri
nadaljni obravnavi sistema in njegovih glavnih komponent.

Energija se prične porabljati pri pretvorbi električne energije v mehansko delo za
komprimiranje. Izkoristek kompresije je odvisen od kakovosti kompresorja in od
elementov, preko katerih potuje zrak. Na vstopu v kompresor sta to filter in dušilnik
zvoka. Vzdrževanje čim manjšega padca tlaka na teh dveh elementih, čiščenje in
menjava, pomeni pomembno varčevanje energije. Tlačni padec 25 mbar na
umazanem filtru za 2 % zmanjša učinkovitost celotnega sistema za komprimirani
zrak.

Sesanje čim hladnejšega zraka poveča zmogljivost kompresorja, saj pri nižji
temperaturi kompresor posesa večjo maso zraka.
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Zmanjšanje potreb po komprimiranem zraku

Komprimirani zrak je kot vir energije izjemno drag. Izredno pomembno je, da
vsakega porabnika komprimiranega zraka analiziramo in ugotovimo:

 ali sploh potrebuje pogon s komprimiranim zrakom,
 ali je tlak na priključku ustrezen oz. večji kot je potrebno,
 ali je možno dovod zraka zapreti za čas, ko porabnik zraka ne potrebuje (da
preprečimo puščanje).

Dva značilna primera napačne rabe komprimiranega zraka sta uporaba zraka
za čiščenje in za hlajenje, saj lahko zrak ustreznega tlaka v ta namen proizvedemo z
visokotlačnim ventilatorjem ali nizkotlačnim puhalom.

Precejšnje prihranke lahko dosežemo z izboljšanim pristopom. Za začetek
zadostuje že, da preverimo ali sploh potrebujemo komprimirani zrak povsod tam, kjer
ga sedaj uporabljamo.

Stroški za komprimirani zrak

Proizvodnja komprimiranega zraka je draga. Zahteva dobro vzdrževano
opremo, dobro vodeno obratovanje in velike količine električne energije za pogon
kompresorjev.

Stroške proizvodnje in dobave pri sistemih komprimiranega zraka delimo na:
 proizvodne stroške,
 stroške pri kasnejši skupni in lokalni pripravi komprimiranega zraka za

zagotavljanje posebne kakovosti,
 stroške zaradi puščanja

V preglednici 1 je vzeta povprečna cena elelktrične energije 10 SIT/kWh z všteto
ceno za moč. Kompresor obratuje 50 tednov. 75 % in 50 % obratovanje pomeni, da
25 % oziroma 50 % časa kompresor ne obratuje.

Preglednica 1: Stroški komprimiranega zraka

Kapaciteta kompresorja Letni stroški (SIT)
obratovanje 48 h/teden

Letni stroški (SIT)
obratovanje 120 h/teden

kW l/s m3/min 75% 50% 75% 50%
18 55 3,3 324,000 216,000 810,000 540,000
25 75 4,5 450,000 300,000 1,125,000 750,000

37,5 110 6,6 675,000 450,000 1,687,500 1,125,000
55 165 9,9 990,000 660,000 2,475,000 1,650,000
85 250 15 1,530,000 1,020,000 3,825,000 2,550,000

165 500 30 2,970,000 1,980,000 7,425,000 4,950,000
250 750 45 4,500,000 3,000,000 11,250,000 7,500,000
320 1.000 60 5,760,000 3,840,000 14,400,000 9,600,000
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*Napotek za uporabo preglednice 1: V kolikor se vaša cena za kWh razlikuje od 10SIT/kWh morate
vrednost v preglednici pomnožiti s kvocientom (vaša cena)/ 10

Stroški puščanja predstavljajo večinoma levji delež tistih stroškov, ki jih je moč
radikalno zmanjšati z dobrim vzdrževanjem, z ustreznim razdelilnim omrežjem in z
majhnimi finančnimi vlaganji.

Na kratko o rabi energije na področju komprimiranega zraka

• 10 % porabe električne energije v industriji predstavlja proizvodnja
komprimiranega zraka,

• investicija pri sistemih komprimiranega zraka predstavlja le 15% vseh stroškov,
energija pa prevladujočih 75 %,

• komprimirani zrak je kot energija 50 krat je dražji od zemeljskega plina in olja in
10 krat od elektrike,

• v vsakem nemotiviranem delavcu, ki ima opravka s komprimiranim zrakom, se
skriva brezplačnih in takojšnjih 10 % prihranka energije, porabljene za
proizvodnjo tega energetsko potratnega medija,

• okoli 70 % vse energije, ki je porabljena za kompresijo, se pretvori v toploto na
nizkem temperaturnem nivoju, ki je primerna kvečjemu za ogrevanje vode,

• če naš sistem komprimiranega zraka obratuje pri 7 barih, potrebni tlak pa znaša le
6 barov, izgubljamo 15 % energije,

• tlačni padec 0.2 bara, ki je lahko posledica zamašitve zračnega filtra (olje, voda),
nam pri 7 barih in pretoku 250 l/s predstavlja izgubo moči 1 kW,

• razmeroma dober sistem zaradi netesnosti izgubi 20 % zraka (v najbolšem primeru
le 5 %),

• če razvodno omrežje po tem, ko smo dosegli željeni nivo puščanja, redno
pregledujemo vsakih 6 mesecev, zagotovo prihranimo 5 do 20 % energije,

• predhlajenje zraka ob vstopu v kompresor nam lahko prinese do 25 % prihranka
pri porabi energije,

• z ustreznim krmiljenjem kompresorske postaje lahko zagotovo prihranimo vsaj
 15 % energije,
• kar 80 % vse odpadne toplote, ki je posledica kompresije, je možno koristno

uporabiti in s tem prihraniti denar,
• najpogosteje je vračilna doba investicij za učinkovito rabo energije nekje med

tremi meseci in letom in pol, kar je v primerjavi z življenjsko dobo sistema 15 do
20 let izredno malo,

• če potrošnik komprimiranega zraka ravna v skladu z napotki, zbranimi v tem
priročniku, zagotovo v povprečju porabi 30 % energije manj kot tisti, ki ne naredi
nič.
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Sistemi za komprimirani zrak

Običajno so sistemi za komprimirani zrak sestavljeni iz kompresorske postaje
razvoda komprimiranega zraka in končnih porabnikov. V takem primeru je razvod
speljan do posameznih porabnikov, ki naj bi imeli enake zahteve po tlaku in kakovosti
komprimiranega zraka. V večini primerov obstajajo razlike med porabniki, zato se
sistem prilagodi na najkritičnejšega porabnika, tako glede tlaka, kot tudi glede
kakovosti zraka. Tak pristop je z vidika praktičnosti sprejemljiv, vendar pa je z vidika
ekonomičnosti neracionalen, kajti komprimiranje zraka na višji tlak, kot je potrebno,
povzroča dodatne stroške. Tudi vsak dodaten ukrep za izboljšanje kakovosti zraka
pomeni občutno povečanje stroškov. Zato je običajno, da se porabnikom, ki imajo
posebne zahteve glede kakovosti zraka (n.pr. instrumentarni zrak), le-tega pripravi s
posebnim lokalno nameščenim kompresorjem.

Tlačne stopnje komprimiranega zraka

Pogosto sistem obratuje na višjem tlaku, kot je to potrebno za končne
porabnike. Z znižanjem tlaka v sistemu v času, ko ni porabe komprimiranega zraka v
proizvodnji, je možno opazno zmanjšati porabo električne energije. Tlak je primerno
zniževati tudi v času, ko proizvodnja obratuje in tako prihraniti znatne količine
električne energije.

Primer

Kompresorsko postrojenje deluje na tlaku 8 bar. Del mreže potrebuje tlak samo 2.5
bar. Koliko energije izgubljamo, če podušimo zrak iz 8 bar na 2.5 bar.
κ=1.4 za zrak
p1 =1 bar
p2 =8 bar
p2’ =2.5 bar
W1 = 5/(5-1) *p1*V1*[1-(p2/p1)(5-1)/5]
W1’ =5/(5-1) *p1*V1*[1-(p2’/p1)(5-1)/5]

Razmerje potrebnega dela za kompresijo pri 8 bar in pri 2.5 bar je

W1/W1 = ⋅
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V kolikor upoštevamo približno potrebno moč kompresorja za 8 bar 90 kW
dobimo za 2.5 bar 34 kW. Dobljena razlika je 56 kW, kar da letni prihranek 224.000
kWh, ter prihranek na obračunani moči za 56 kW.
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Večje število različnih porabnikov ponavadi ne zahteva enakega tlaka, zato moramo
za posamezne porabnike tlak reducirati, to pa pomeni direktno izgubo energije. V
takih primerih je bolje, seveda če je možno, porabnike ločiti glede na tlak in jih
napajati iz ločenih razvodov z različnim tlakom.

Preglednica 2: Izračun potreb po komprimiranem zraku

Naprava/
orodje

Poraba
zraka na
enoto l/s

Količina Največja
poraba

l/s

Faktor
istočasnost

i

Povprečna
poraba

zraka l/s
Livarna
Izpihovanje jeder 11 3 33 0.5 16.5
Nabijalna miza 5 2 10 0.2 2.0

43 18.5
Lakirnica
Brusilke & polirke
kotne 8 2 16 0.10 1.6
srednje 23 1 23 0.25 5.8
Stroj za peskanje 38 1 38 0.30 11.4
Pištole za
pleskanje

5 4 20 0.40 8.0

97 26.8

Zajem zraka

Če sesamo zrak iz prostora s temperaturo 35 oC namesto iz okolice s
temperaturo 15 oC, se zmanjša dobavljena masa zraka za 6.5 %. Zato je potrebno
poskrbeti, da zrak sesamo na mestu, kjer je zrak najhladnejši, saj kompresorju na ta
način povečamo zmogljivost. Istočasno je iz tega zraka kasneje potrebno izločiti manj
vlage, saj je vsebnost vode v hladnejšem vstopnem zraku manjša.

Pomembno se je torej zavedati, da z znižanjem temperature sesanega zraka za 3 oC
povečamo maso dobavljenega zraka za 1 % in to le na račun večje gostote vstopnega
zraka pri nižji temperaturi.

Vstopni filter

Tudi najbolj čist zrak vsebuje prašne delce. Če dopustimo, da tak zrak vstopa
direktno v napravo, bo povzročil nepotrebno obrabo, pospešil tvorjenje oblog in na
koncu povzročil resno okvaro kompresorja. Zaradi tega je potrebno imeti vedno
zračni filter na vstopu v kompresor in ga redno vzdrževati (čistiti in menjavati).

Zračni filter za kompresor mora imeti naslednje lastnosti:
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 visoko sposobnost izločanja trdnih delcev iz zraka,
 sposobnost nalaganja trdih delcev,
 sposobnost zbiranja velikih količin prahu brez pomembnega zmanjšanja

filtracijske sposobnosti in zmogljivosti zračnega pretoka.

Filter mora biti nameščen čim bližje kompresorja in mora biti lahko dostopen za
nadzor in vzdrževanje. Če je na sesalnem cevovodu nameščen dušilnik zvoka, mora
biti nameščen med vstopnim filtrom in kompresorjem.

Postavitev kompresorjev

Cevovodi, katerih zunanja površinska temperatura presega 80 oC, morajo biti
toplotno izolirani, če je mogoče, da ljudje med normalnim obratovanjem pridejo v stik
s cevmi. Na izhodu iz kompresorja morajo biti nameščeni protipovratni ventili, če že
kompresorji sami niso tovarniško opremljeni z njimi. To še posebej velja za
vzporedno delujoče kompresorje. Kompresorji, ki jih reguliramo z recikliranjem zraka
(by-pass), morajo imeti pred ponovnim vstopom zraka na sesalno stran hladilnik
zraka za preprečitev pregrevanja. Kompresor mora biti opremljen z gumbom za hitro
ustavitev, ki naj bo na vidnem mestu.

Kompresorje je potrebno postaviti v prostor, kjer je zrak hladen in čist. Če je
kompresor postavljen v prašen prostor in je v njem vroče, mu je potrebno dovesti
kolikor je mogoče čist in hladen zrak preko kanala od drugod. Izvesti je potrebno vse
možne ukrepe, da se vlaga, ki jo kompresor  z zrakom vsesava, zmanjša na minimum.
Najnižja temperatura v prostoru, v katerem je nameščen vodno hlajen kompresor, sme
biti +5 oC. Vstopni zrak ne sme vsebovati plinov in par, ki bi lahko povzročili notranji
vžig ali eksplozijo. Vsak kompresor je potrebno opremiti z zračnim filtrom.

Manometri

Manometri morajo biti nameščeni:
• na vsakem tlačnem rezervoarju,
• na vsaki končni stopnji kompresorja, katerega nadtlak presega 1 bar,
• na vsaki stopnji membranskega kompresorja z efektivnim delovnim tlakom nad 3

bar,
• na vsaki stopnji kompresorja katerega pogonska moč presega 20 kW,
• na tlačni strani ohišja turbokompresorja.

Varnostni ventili

Pri sistemih komprimiranega zraka uporabljamo za zaščito pred previsokim
tlakom vzmetne varnostne ventile. Če se uporabljajo eksplozijske membrane, morajo
biti le-te pravilno dimenzionirane in nameščene. Varnostni ventili morajo biti
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opremljeni tako, da jih je, kadar so pod obratovalnim tlakom, mogoče razbremeniti od
zunaj.

Vsaka tlačna posoda, kompresor in dodatna oprema, ki se jo uporablja za
hranjenje komprimiranega zraka s tlakom, višjim od atmosferskega, mora biti
zaščitena pred povišanjem tlaka z napravo, ki prepreči da bi tlak v kateremkoli delu
sistema narasel za več kot 10 % nad nazivni obratovalni tlak. Vsak del pregrajene
posode predstavlja posebno tlačno posodo in mora biti priključen na napravo za
razbremenjevanje tlaka. propustnost varnostnega ventila mora biti takšna, da ob
najneugodnejših pogojih tlak ne preseže nazivnega delovnega tlaka za več kot 10 %.

Do povišanja tlaka v sistemih komprimiranega zraka prihaja zaradi:

 blokad pretoka komprimiranega zraka,
 okvar na napravah za avtomatsko regulacijo,
 povečanja vhodnega tlaka,
 prevelike hitrosti,
 znižanja padca temperature vhodnega zraka ali temperature

vmesnega hladilnika pod ustrezno nazivno vrednost (pri
turbokompresorjih),

Tlačne posode, ki so med seboj povezane brez zapornih organov, predstavljajo enoten
tlačni sistem, ki se ga varuje z opremo za preprečevanje previsokega tlaka.

Kompresorji z zračnim hlajenjem morajo biti postavljeni na tak način, da se doseže
pretok hladilnega zraka, ki zagotavlja zadostno hlajenje. Okoli kompresorja mora biti
zadosti prostora, da se lahko vrši testiranje in vzdrževanje. Za nemoteno vzdrževanje
je potrebno zagotoviti posamično vklapljanje in izklapljanje kompresorjev.
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 Elementi sistema za komprimirani zrak

Kompresorji

Kompresor je namenjen dobavi komprimiranega zraka pri tlaku, ki je višji od tlaka
okoliškega zraka. V odvisnosti od načina komprimiranja zraka delimo kompresorje
na:

Slika 3: Diagram specifičnih moči različnih tipov kompresorjev

 kompresorje s periodičnim delovanjem
 

 translatorni kompresorji
 batni kompresorji

 batni
 membranski kompresorji

 
 rotacijski kompresorji

 kompresorji z enim rotorjem
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 kompresorji z vodnim obročem
 kompresorji s pomičnimi lopaticami

 kompresorji s profiliranimi rotorji
 vijačni kompresorji
 Rootsovi kompresorji

 kompresorje s kontinuiranim delovanjem
 

 turbokompresorji
 aksialni turbokompresorji
 radialni turbo kompresorji

 ejektorji

Enostopenjski kompresorji

Enostopenjski kompresorji so ponavadi manjših zmogljivosti in za nižje tlake.
Pri njih težko dosežemo opazne varčevalne učinke z uporabo odpadne toplote, ki jo
odvajamo v okolico ali na hladilno vodo. Prihranke dosežemo pri upoštevanju
celotnega kompresorskega postrojenja (zmanjševanje padcev tlaka, odpravljanje
netesnosti itd.). Pri enostopenjskih kompresorjih mora biti tlačna posoda dovolj
velika, saj je potrebno preprečiti tako prenos tlačnih vibracij na cevno omrežje, kot
tudi nihanje tlaka v omrežju. Izkoristek teh kompresorjev je slabši, ker se slabše
približajo izotermni kompresiji.

Slika 4: Enostopenjski batni kompresor
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Večstopenjski kompresorji

Večstopenjski kompresorji so ponavadi vodno hlajeni. Zato je možno
izrabljati odpadno toploto, če je možna njena nadaljnja raba. Odpadno toploto lahko
uporabljamo za predgrevanje sanitarne vode oziroma za povišanje temperature vode
za  tehnološke procese. Če gre za demineralizirano vodo, so lahko temperaturni nivoji
vode višji in je njena uporabnost večja. V zaprtih hladilnih krogih, kjer se voda hladi s
hladilnimi stolpi, lahko tako hlajenje odpade, če najdemo ustreznega porabnika na
nizkotemperaturnem nivoju. Izkoristek takih kompresorjev je boljši, ker se proces
kompresije pri njih bolj približa izotermni kompresiji.

Slika 5: Dvostopenjski enostransko delujoči batni kompresor

Batni kompresorji

Pri batnih kompresorjih ločimo enostopenjske in večstopenjske, enostransko
delujoče in dvostransko delujoče. Dvostransko delujoči omogočajo kompresijo ob
gibu bata navzgor in navzdol. Dobra stran teh kompresorjev je, da omilijo tlačne
sunke in omogočajo večjo fleksibilnost regulacije. Običajno je vmesni hladilnik
zračno hlajen in sicer do temperature, pri kateri še ne prihaja do kondenzacije,
medtem ko je končni hladilnik hlajen vodno.
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Slika 6: Dvostopenjski obojestransko delujoči batni kompresor

Vijačni kompresorji

Vijačni kompresorji so zelo primerni za širše področje obratovanja za manjše
in srednje pretoke, kot tudi za nizke in srednje tlake. Vsebnost olja v zraku je manjša
kot pri batnih in rotacijskih kompresorjih. Ti kompresorji se tudi lažje prilagajajo
različnim potrebam po količinah komprimiranega zraka. Za dinamično spreminjajoče
se potrebe po komprimiranem zraku lahko pogonski motor opremimo s frekvenčno
regulacijo vrtljajev, kot tudi z napravo za mehki zagon.

Slika 7: Vijačni kompresor
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Pri bolj ali manj konstantni porabi zraka, kjer ni intervalov brez porabe
komprimiranega zraka obstaja možnost,  da tlačni rezervoar ni potreben. Kompresorji
se v tem primeru vklapljajo v skladu s potrebami proizvodnje.

Slika 8: Princip delovanja Rootsovih puhal

Turbo kompresorji

Turbo kompresorje uporabljamo za dobavo večjih količin zraka pri nižjih
tlakih. Ker konstrukcija teh kompresorjev omogoča kontinuirano proizvodnjo, se
regulacija količine lahko izvaja z dušenjem, z izpuščanjem odvečne količine zraka na
prosto ali z recirkulacijo komprimiranega zraka preko obvoda (by-passa). Možna je
tudi regulacija vrtljajev pogonskega motorja ali pogonske turbine. Omenjeni načini
regulacije, z izjemo regulacije vrtljajev, ne omogočajo varčevanja. Z vzdrževanjem
konstantnega tlaka s pomočjo regulacije vrtljajev pogonskega motorja lahko
prihranimo občutne količine električne energije. Pogoj za prihranek je spreminjajoča
poraba komprimiranega zraka in zahteva po hitrem sledenju proizvodnje porabi.
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Slika 9: Turbinski - centrifugalni kompresor

Rotacijski kompresorji

Rotacijski kompresorji se uporabljajo za sisteme z nižjimi tlaki in za dobavo
večjih količin. Možni prihranki so v pripravi vhodnega zraka (hlajenje), v zmanjšanju
pretočnih uporov in v učinkovitem hlajenju.
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(a)      (b)

Slika 10: Rotacijski kompresor z vodnim obročem (a) in lamelni (b)

 Zaradi kontinuiranega pretoka zraka so potrebe po tlačnem rezervoarju manjše.
Možna je tudi zvezna regulacija vrtljajev s frekvenčno regulacijo, kar je bolj varčno
od  regulacije z dušenjem, ali z odpiranjem in zapiranjem obvoda (by-passa.)

Regulacija kompresorjev

Potrebe po komprimiranem zraku večinoma niso stalne, ampak se s časom
spreminjajo. Zaradi spreminjajoče se porabe mora proizvodnja komprimiranega zraka
slediti porabi. Vgradnja kompresorjev na dislociranih mestih ter vgradnja
kompresorjev v kompaktni izvedbi imata določene prednosti s stališča racionalizacije
in slabosti s stališča nadzora in vzdrževanja. To dejstvo narekuje zahtevo po sistemu
regulacije, ki bi zagotavljal visoko stopnjo zanesljivosti in varnosti ob minimalnih
zahtevah po prisotnosti operaterja.

Pazljivo nadziranje potreb in porabe komprimiranega zraka v delovni organizaciji
lahko prihrani opazne količine energije. Zato je potrebno izbrati ustrezno regulacijo
proizvodnje komprimiranega zraka.

Količinska regulacija kompresorja
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Uporabljajo se različne tehnike vklapljanja kompresorjev za regulacijo dobavne
količine kompresorja. Najboljši način regulacije je odvisen od pogojev obremenitve
kompresorja. Tipični pogoji obremenitve so:

 polna obremenitev,
 delna obremenitev,
 prosti tek,
 izklop.

Osnovni načini regulacije

 avtomatika vklop/izklop,
 stalni vrtljaji,
 spremenljiva regulacija vrtljajev,

Avtomatika vklop/izklop

Tak način pomeni vklapljanje polne kapacitete in izklop glede na najmanjši in
največji nastavljeni tlak. Sistem mora imeti zadostno akumulacijo, da prepreči
prepogosto vklapljanje in izklapljanje. Taka regulacija je primerna za sistem s
konstantno porabo. Električne motorje se sme vklapljati in izklapljati le tako pogosto,
da ne pride do poškodb zaradi pregrevanja. Taka regulacija ni primerna, kadar se
poraba časovno zelo spreminja.

Stalni nivo vrtljajev

Pri vzdrževanju nivoja vrtljajev motor kompresorja obratuje na polnih obratih
kontinuirano. Lahko je nekaj časa polno obremenjen in nekaj časa razbremenjen ali
pa je lahko nekaj časa samo delno obremenjen. Take pogoje lahko dosežemo z
različnimi metodami, ki so:

 blokiranje sesalne strani kompresorja,
 dušenje sesalne strani kompresorja,
 zunanji obvod kompresorja na sesalno stran,
 držanje sesalnega ventila v odprtem ali zaprtem položaju.

Sistema za blokiranje vstopnega ventila in zunanji obvod sta regulacijska
sistema, ki sta neracionalna z ozirom na porabo energije. Mehanizem za blokiranje
sesalnega ventila često pušča. Da bi se temu izognili in zmanjšali porabo energije, se
vgradi avtomatično izpušno linijo iz valja v atmosfero.

Te metode se redko uporabljajo pri novejših kompresorjih. Dušenje in dvig sesalnega
ventila se pogosteje uporabljata pri novejših kompresorjih, sta pa tudi lahko
energetsko potratne. Če kompresor obratuje na način polna
obremenitev/razbremenitev, bo motor nadaljeval z obratovanjem takoj, ko bo dosegel
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nastavljeni tlak. Na tak način bo kompresor še vedno porabljal 30 do 40% moči,
potrebne pri polni obremenitvi.

Spremenljiva regulacija vrtljajev

Spremenljiva regulacija vrtljajev je za kompresorje idealna. Razvoj
mikroelektronike je omogočil cenejšo in bolj zanesljivo regulacijo za standardne
induktivne elektromotorje na izmenični tok, ki lahko obratujejo pri spremenljivih
vrtljajih z visoko učinkovitostjo. Ti novi načini regulacije omogočajo tudi mehki
zagon z minimalnimi zagonskimi tokovi. To omogoča pogostejše vklope od
običajnih, dovoljenih šest na uro. Podobno je ta tehnologija omogočila izdelavo
regulacij, integriranih v moderne računalniške sisteme.

Obstaja večje število elektronskih regulacijskih sistemov različnih proizvajalcev.

Preglednica 3: Načini regulacije, ki so primerni za posamezne tipe kompresorjev:

uporaba
regulacije

vklop/izklop
1.

konstantna
regulacija
vrtljajev

2.

spremenljiva
regulacija
vrtljajev

3.

kombinacija
1,2,3

batni kompresorji da da da da

rotacijski vijačni
kompresorji

- da da -

rotacijski kompresorji s
pomičnimi lopaticami

da da da* -

centrifugalni kompresorji - da da -

* potrebno je vzdrževati minimalno rotacijsko hitrost, da se zagotovi stik lopatic z ohišjem.

Različni tipi kompresorjev imajo različne karakteristike izkoristkov pri polni in pri
delni obremenitvi. V splošnem so batni kompresorji boljši. S proizvajalci
kompresorjev se je potrebno posvetovati glede obratovalnih karakteristik.

Skupno delovanje kompresorjev

Obstajajo različne vrste regulacije za optimizacijo obratovanja skupine
kompresorjev in  za izravnavo njihove obrabe z rotacijo sekvenc vklopa.

Sistemi z mikroprocesorskim vodenjem veliko bolj natančno vzdržujejo tlak, kot
tlačna stikala ali tlačni regulatorji in se izogibajo velikim tlačnim razlikam ter izgubi
energije. Upoštevajo nižje tlačne zahteve med časom, ko ni proizvodnje, se ustrezno
prilagajajo in skrbijo tudi za sistem osamitvenih ventilov.
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Računalniško vodeni sistemi varčujejo energijo tako, da zmanjšujejo čas, ko je pri
sistemih z več kompresorji v razbremenjenem stanju več kompresorjev. To se doseže
z napovednim izklapljanjem, ki izklopi kompresor takoj, ko pride do razbremenitve.
Ko se poraba poveča, se vklopi naslednji kompresor v sekvenci, ki omogoči
prejšnjemu kompresorju, da ostane izključen in na ta način prepreči okvare zaradi
prepogostih vklopov in odpravi potrebo po delovanju v razbremenjenem stanju.
Sistem bo tudi izbral najbolj primerno število in velikost kompresorjev, ki bodo
pokrili potrebe potrošnikov in na ta način minimiziral stroške za energijo.

Hlajenje kompresorjev

Pri preslabem hlajenju pride do pregrevanja kompresorja, ki lahko privede v končni
fazi do vžiga olja v kompresorju. Na drugi strani preveč intenzivno hlajenje tudi ni
zaželeno, ker vsebnost kondenzata spreminja lastnosti mazalnega sredstva in lahko
privede do korozije v delovnih valjih kompresorja.

Zračno hlajeni kompresorji

Zračno hlajeni kompresorji so običajno manjših zmogljivosti. Mednje sodijo
premični kompresorji, ki jim je potrebno zagotoviti samo elektriko za pogon, ne pa
tudi hladilne vode.

Pri zračno hlajenih kompresorjih se toplota, ki se sprošča pri komprimiranju,
odvaja s hladilnim zrakom v okolico in se je zato ne da koristno uporabiti. Edina
možnost je, da segreti zrak uporabimo za ogrevanje prostorov ali za pokrivanje
prezračevalnih izgub. Težava je tudi v majhni količini odpadne toplote, ki jo taki
kompresorji dajejo, saj so navadno manjših kapacitet.

Vodno hlajeni kompresorji

Vodno hlajeni kompresorji so večje enote z močnejšimi pogonskimi motorji,
pri katerih zaradi omejitev glede velikosti hladilne površine toplote ne moremo
odvajati z zrakom.

Pri vodno hlajenih kompresorjih lahko izkoristimo odpadno toploto, ki jo
odnaša hladilna voda iz toplotnih prenosnikov (vmesnih in končnih hladilnikov), ter
iz samega ohišja kompresorja. Ker je hladilna voda na nizkem temperaturnem nivoju,
lahko to toploto uporabljamo le za predgrevanje sanitarne vode, procesne vode in
podobno. Pri tem moramo paziti, da temperature vode ne presežejo 35 oC, ker se pri
višjih temperaturah začne odlagati kotlovec, kar s časom v veliki meri poslabša
prenos toplote. Če želimo uporabljati sistem na višji temperaturi, je potrebno vodo
kemično pripraviti. To pri pretočnih sistemih pomeni dodatni strošek, medtem, ko za
zaprte sisteme zadostuje enkratna kemična priprava ali demineralizacija. Hlajenje
lahko poteka tudi na višjem temperaturnem režimu, če kompresor hladimo z oljem, ki
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lahko potem oddaja toploto vodi na nivoju med 70 in 80 oC. Tako izrabo toplote
omogočajo novešje konstrukcije kompresorjev, medtem ko so starejši kompresorji pri
tem omejeni.

Mazanje kompresorjev

Za učinkovito in varno obratovanje kompresorjev je mazanje življenskega pomena.
Zahteve po mazanju so odvisne od tipa kompresorja. Pomembno je uporabljati olje, ki
ga je predpisal proizvajalec, v priporočenih količinah. Potrebno je voditi zapiske o
porabi olja in obratovalnih urah kompresorja. Pri menjavi olja je potrebno upoštevati
priporočila proizvajalca. Pri obratovanju je potrebno paziti, da temperatura olja med
obratovanju ne preseže temperature vžiga, ki je nekje pri temperaturah nad 210 oC.
Večina novejših kompresorjev ima vgrajeno varovanje pred previsoko temperaturo.

Mazanje kompresorjev je pomembno za doseganje:

 zanesljivega  obratovanja,
 nizkih vzdrževalnih stroškov,
 najmanjše porabe energije,
 najmanjših stroškov za mazanje,
 največje varnosti.

Vloga mazalnega sredstva je kompleksna:

 ločuje dele, ki med seboj drsijo,
 odnaša toploto proizvedeno s trenjem,
 odstranjuje nečistoče, kot tudi ostanke obrabe,
 zmanjšuje obrabo,
 zmanjšuje izgube zaradi trenja in potrebno moč za pogon,
 zmanjšuje puščanje zraka,
 ščiti dele pred korozijo,
 zmanjša naslage.

Mazalna sredstva se lahko pokvarijo:

 če pridejo v stik s prahom in umazanijo,
 če pridejo v stik z vlago (posebno absorbcija iz zraka),
 pri ekstremnih temperaturah,
 ob mešanju različnih olj.

Zgornje okoliščine vplivajo tudi na varnost in preprečevanje puščanja.

Mazanje je pri kompresorjih pomembno, vendar ponekod vsebnost olja v zraku ni
zaželjena. V tem primeru je potrebno uporabiti posebne filtre, ki pomagajo izločiti
čim več olja iz zraka, oziroma tako imenovane brezoljne kompresorje, pri katerih zrak
ne pride v stik z mazalnim medijem. Izločanje olja iz zraka izdatno podraži njegovo
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proizvodno ceno, saj vsak filter predstavlja dodaten upor, ki ga mora kompresor
premagovati.

Brezoljni kompresorji

Za uporabo brezoljnih kompresorjev je več razlogov:

 varnost (kompresorji za komprimiranje kisika),
 mazalno sredstvo onesnaži pretok plina (mešanje in transport mleka),
 plin napada mazivo (klor in borov tri-fluorid),
 prenašanje maziva onesposobi toplotne prenosnike (v procesni tehniki),
 prenašanje maziva onesposobi učinek katalizatorjev (oksidacija amoniaka),
 ni na voljo ustreznega mazalnega sredstva za nizke temperature,
 mazivo pokvari delovanje instrumentacije na komprimirani zrak

(regulacijske naprave).

V primerjavi s kompresorji, ki niso mazani je pri brezoljnih kompresorjih začetna
investicija večja in možni višji obratovalni stroški. Obdobja za vzdrževanje so daljša
in bolj pogosta. Ker v cevovodih ne bo odlaganja olja, lahko pride v njih do korozije.
Zato je potrebna filtracija pred uporabnikom. Dobra stran teh kompresorjev je, da ni
dodatnih stroškov za izločevanje olja, ki pri oljnih kompresorjih zvišujejo obratovalne
stroške.

Vzdrževanje kompresorjev

Vzdrževanje mora biti povezano z rutinskimi pregledi kompresorjev, da se zagotovi
varno in učinkovito obratovanje. Kdorkoli je zadolžen za vzdrževanje mora imeti
dostop do vseh knjig z navodili in priročnikov. Pomembno je, da se vodijo zapiski
rutinskih pregledov. Ni nujno, da so ti zapiski obširni. Dnevni zapiski naj vključujejo
postavke kot so:

 odbirki temperatur,
 odbirki tlakov,
 odbirki obratovalnih ur,
 odbirki kWh.

Vključeno naj bo stanje filtrov in podatek o porabi mazalnega olja. Pregled in analiza
zapiskov lahko nakazuje potrebo po vzdrževanju preden pride do okvare kompresorja.
Pomembno je da so toplotni prenosniki čisti, če hočemo, da bodo učinkovito
opravljali svojo vlogo.

Preprečevanje požarov in eksplozij

Za preprečevanje požarov in eksplozij moramo skrbeti na ta način, da:
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 vzdržujemo kompresorje v dobrem stanju,
 zamenjamo zlomljene in puščajoče ventile in druge dele takoj, ko opazimo

napako,
 pogosto preverjamo in zapisujemo izhodne temperature,
 vzdržujemo čist kompresor znotraj in zunaj,
 skrbimo, da se hladilni medij zares pretaka,
 redno odvodnjavamo izločevalnike in tlačne posode,
 uporabljamo ustrezno mazalno sredstvo,
 uporabljamo samo toliko mazalnega sredstva kot je potrebno.

Dušilniki zvoka

Kompresorji med svojim obratovanjem povzročajo precejšen hrup, ki se ga da omejiti
predvsem na izvoru. Zato običajno namestimo na sesalni vod dušilnik zvoka, ki
preprečuje širjenje hrupa v okolico. Dušilniki zvoka predstavljajo za kompresor upor,
še posebej tisti z večjim učinkom. Hrup od ostalih delov kompresorja je najbolje
zadušiti z zvočno izoliranim ohišjem kompresorja, kot ga imajo na primer
kompresorji v PAK izvedbi. Nekateri kompresorji imajo dušilnik zvoka vgrajen tudi
na izhodu, da se hrup ne prenaša po instalaciji. Za vse dušilnike zvoka velja, da
predstavljajo upor v sistemu in zato konstantne stroške za uporabnika.

Hranilniki komprimiranega zraka

Hranilniki imajo v splošnem tri funkcije:

• predstavljajo hranilno prostornino,
• delujejo kot sekundarni hladilnik,
• ustvarjajo stabilnejše tlačne razmere in učinkovito delujejo kot dušilnik pulzacij.

Pri zapornih elementih, ki so vgrajeni v cevovod, je potrebno preveriti padce tlaka.

Največkrat je hranilnik nameščen za hladilnikom komprimiranega zraka in v njem
pride do nadaljnjega ohlajanja zraka. Pri sistemih z majhno zmogljivostjo sekundarno
hlajenje ni tako pomembno in se zato največkrat namesti hranilnik na mesto
največjega odvzema kondenzata iz sistema.  V tem primeru mora biti hranilnik
opremljen z avtomatskim in z ročnim kondenznim lončkom.

Če se pri porabi pojavljajo kratkotrajne konice, jih je moč kompenzirati z zadostno
akumulacijo sistema. V ta namen imamo v sistem vključene tlačne posode, ki se ob
povečani porabi praznijo v omrežje. V tem primeru potrebujemo nadtlak nad
najmanjšim obratovalnim tlakom.



25

Funkcija hranilnika kot blažilnika pulzacij pride do izraza predvsem v primeru, kadar
je nameščen v kombinaciji z batnimi ali z vijačnimi kompresorji z načinom delovanja
vklop/izklop.

Sistemi, kjer se poraba komprimiranega zraka močno spreminja, morajo čim bolje
slediti tej porabi. To dosežemo na tri načine:

• z zadostno akumulacijo sistema za pokrivanje kratkotrajnih konic,
• z regulacijo kompresorjev,
• z vodenjem postrojenja.
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Elementi za pripravo komprimiranega zraka

Hladilniki

Da bi se kompresija čim bolj približala idealni izotermni kompresiji nam
pomagajo hladilniki, ki po vsaki kompresijski stopnji znižajo temperaturo izhodnega
zraka približno na temperaturo okolice. Pri ohlajanju pride do kondenzacije vodne
pare iz zraka, zato mora biti hladilnik opremljen z odvajalnikom kondenzata.

Na vstopu in izstopu hladilne vode je ponavadi nameščen termometer za
spremljanje intenzivnosti hlajenja komprimiranega zraka. Za boljše spremljanje je
potrebno namestiti merjenje temperature tudi na vhod in izhod hlajenega zraka.

Pri toplotnem prenosniku na vodni strani ne sme prihajati do izločanja
kotlovca oziroma trdih depozitov, ker to slabi prenos toplote in istočasno zmanjšuje
pretok skozi toplotni prenosnik. Če temperatura hladilne vode preseže temperaturo
35 oC, se proces odlaganja kotlovca začne razen, če je hladilna voda predhodno
kemično pripravljena oziroma demineralizirana. Preprečevanje odlaganja kotlovca je
cenejše v zaprtih sistemih, ki se hladijo preko kompresorjev ali preko hladilnih
stolpov. Pri pretočnih sistemih postane kemično pripravljanje vode drago. Uporaba
odpadne toplote je smiselna, če imamo zagotovila, da nam obratovalni stroški in
vzdrževanje ne bo delalo preveč preglavic.

Da ne bi prišlo do prekinitve hlajenja, kar bi imelo za posledico pregrevanje
kompresorja in mehanske poškodbe, je pri kompresorskih instalacijah vgrajeno
varovanje pred izpadom pretoka hladilne vode. Varovanje je izvedeno ali s tlačnim
varovalom na dovodni liniji hladilne vode ali z nivojskim stikalom, ki ob izpadu
hladilne vode kompresor izklopi.

Ob odpovedi tega varovanja je na voljo še varovanje pred pregrevanjem olja,
ki izklopi kompresor, če se temperatura olja v kompresorju poviša nad 195 oC.

Pri tlačno mazanih kompresorjih je izvedeno varovanje pred prenizkim tlakom
mazalnega olja, ki s pomočjo tlačnega zaznavala izključi kompresor, ko se tlak olja
zniža pod nastavljeno najmanjšovrednost.

Filtri

Zrak je potrebno že pred vstopom v kompresor filtrirati, da preprečimo nabiranje
prahu na mazalnih površinah. Filtri, ki jih uporabljamo, naj imajo visoko stopnjo
filtracije in možnost meritve tlačnega padca, da jih ob preveliki umazanosti očistimo
ali zamenjamo. Prav redno vzdrževanje filtrov lahko bistveno vpliva na stroške
proizvodnje komprimiranega zraka. Zelo primerna je uporaba paralelno nameščenih
filtrov in njihovo občasno preklapljanje, tako zaradi vzdrževanja kot čiščenja.
Filtracija je še bolj pomembna, če kompresor deluje v prašnati atmosferi, n.pr. pri
proizvodnji apna, cementa, v lesni industriji ali rudarstvu, saj lahko pri nekaterih
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vrstah prahu pride ob prisotnosti oljne megle do vžiga ali eksplozije v napravi, če
temperatura preseže temperaturo vžiga.

Potrebno je paziti, da se vgrajuje take filtre, ki imajo čim manjši padec tlaka,
veliko sposobnost zbiranja prahu in veliko sposobnost filtracije. Med uporabo je
potrebno stalno spremljati njihovo onesnaženost in naraščanje padca tlaka in jih
zamenjati takoj, ko le-ta preseže sprejemljivo vrednost. Pri instalacijah, kjer je nivo
kontaminacije visok, je potrebno uporabiti avtomatsko samočiščenje, ker se sicer filtri
prehitro zamašijo. Vsi filtri zahtevajo redno čiščenje, kajti zamašen filter naredi več
škode kot koristi, saj povzroča pregrevanje, zmanjšuje dobavo. V določenih primerih
ga lahko kompresor celo posesa v delovni prostor. Indikatorji stanja filtra obstajajo in
jih je priporočljivo uporabljati.

Filtre namestimo za končnim hladilnikom in rezervoarjem komprimiranega
zraka tam, kjer je najnižja temperatura, in čim bližje uporabnikom. S tem zagotovimo,
da se iz zraka izloča čim več vodnih in oljnih par. Filtrov  ne  smemo vgrajevati za
hitro odpirajočimi se ventili in jih je treba varovati pred tlačnimi sunki in povratnim
tokom.

V obstoječih cevovodih, kjer so nečistoče že prisotne, se le - teh s filtracijo za
kompresorjem ne da odstraniti. Potrebno je uporabiti filtre pred priključkom
posameznega porabnika.

Instrumentacija

Postrojenja komprimiranega zraka v splošnem niso zelo zahtevna in lahko obratujejo
brez težav in brez vzdrževanja tudi po več let, vendar pa obratovanje brez vzdrževanja
pokaže svoje slabosti pri stroških za proizvodnjo. Ko dodatne stroške obratovalec
opazi, je ponavadi že prepozno in se mora sprijazniti tudi z velikimi vzdrževalnimi
stroški. Zaradi preprečevanja takih situacij je dobro, da med obratovanjem
spremljamo čim več obratovalnih parametrov, da lahko na njihovi osnovi ugotovimo
spremembe, ki bi kazale na eventualno degradacijo naprave.

Med parametre, ki jih je vredno spremljati, sodijo:

 pretok zraka,
 padec tlaka zraka  na filtru,
 vstopna in izstopna temperatura hladilne vode na posameznih prenosnikih

toplote,
 temperatura zraka na posameznih kompresijskih stopnjah,
 pretok hladilne vode,
 tlak zraka po posameznih vejah zaradi ugotavljanja puščanja.
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Vlaga v zraku

Kompresorji med svojim delovanjem sesajo okoliški zrak, ki vsebuje določen
odstotek vlage. Čeprav je vlaga nezaželena, se je ne moremo znebiti prej, kot po
kompresiji. Izjema so sistemi, pri katerih zrak pred vstopom  v kompresor ohlajamo s
pomočjo hladilnika. Količina vlage v okoliškem zraku je odvisna od njegove
temperature. Bolj ko je zrak topel, več vlage lahko nosi s sabo. Pri običajni 50 %
vlažnosti zraka in temperaturi  20 oC ta vsebuje  20 mg vode na 1 m3 zraka, pri 30 oC
pa že 30 mg/m3 zraka. Ob nevihtnih pogojih lahko relativna vlažnost naraste tudi nad
90 %.

Relativna vlažnost zraka je razmerje delnega tlaka vodne pare in tlaka
nasičenosti, ali pa razmerje med maso vodne pare v določeni količini zraka in
največjo maso vodne pare, ki jo ta količina zraka pri tej temperaturi lahko sprejme.

Vlago iz komprimiranega zraka odstranjujemo s kondenzacijo v vmesnih in v
končnem hladilniku ter z ohlajanjem komprimiranega zraka v cevovodih in tlačnih
posodah. Na vseh lokalno najnižjih mestih je zato potrebno iz sistema odvajati
kondenzat. Tudi cevovodi morajo biti projektirani tako, da preprečijo dobavo vode
potrošnikom, saj lahko voda povzroči motnje v proizvodnji in okvare opreme.

Vlaga, ki iz zraka kondenzira, tvori skupaj z oljem emulzijo. Emulzija se
nabira po ceveh in povzroča korozijo, kot tudi zmanjšuje proste preseke cevi in zato
povečuje pretočne upore v cevovodih. Tako se s časom na nevzdrževanih sistemih
pojavi pomanjkanje zraka, kot da obstoječe zmoglivosti ne zadoščajo več. V resnici je
vzrok v povečanih uporih v cevovodih.

Zaradi kondenzacije v cevovodih je potrebno na najnižjih mestih instalacije
izvesti mesta za odvajanje kondenzata. Odvajanje kondezata je možno ročno ali
avtomatsko. Ročno odvajanje kondezata je sprejemljivo, če se izvaja po določenem
redu in vsakodnevno. Pri takem odvajanju je najboljše, da sistem zraka in sistem
kondenzata nista povezana in da je odvajanje preko lijaka, kjer se lahko vizuelno
ugotovi učinkovitost in se pomanjkljivosti lahko odpravijo. Pri avtomatskih
odvajalnikih, ki so povezani z fiksno odvodno cevjo, zelo težko ugotovimo
nepravilno delovanje, tako puščanje kot tudi blokiranje.

Pomanjkljivost odvajalnikov kondenzata je v puščanju. Pogost pojav je, da se
po izpustu kondenzata odvajalnik ne zapre in skozenj izgubljamo zrak. Druga možna
okvara je, da se odvajalnik ne odpre in se kondenzat kopiči v liniji ter tako slabša
kakovost dobavljenega zraka. Uporaba kakovostnih odvajalnikov kondenzata
povečuje tako kakovost dobavljenega zraka, kot tudi zmanjšuje stroške za
komprimirani zrak.
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Odvajanje kondenzata iz omrežja

Pri neosušenem komprimiranem zraku lahko prihaja do težav ob kondenzaciji
vode v razdelilnem omrežju. Zelo dobro je, če te vode odvedemo toliko, kot je le
mogoče, saj je izpuščanje kondenzata iz omrežij izredno pomembno za kakovost
zraka in za zanesljivost dobave potrošnikom. Običajno srečujemo pojav kondenzacije
tam, kjer poteka cevovod zunaj zgradb in je zrak tam izpostavljen nižjim
temperaturam. V sistemih, pri katerih je zrak sušen s hladilnikom, se dodatna
kondenzacija v razvodu ne pojavi vse do zunanje temperature +2 ° C.

Usedline in kondenzat v sistemu povzročajo tlačne upore in s tem energijske
izgube. Da bi se temu pojavu izognili, morajo imeti vodi za komprimirani zrak
ustrezen padec proti ustrezno nameščenim odvajalnikom kondenza z avtomatskimi
ventili (s katerimi se izognemo izgubam, ki so običajne pri sistemih z ročnim
odvajanjem kondenzata).

Priporočljivo je, da je nagib cevovoda vsaj 1 % (1m padca na 100 m dolžine
cevi) in to v smeri toka. Odvajalne točke za kondenzat morajo biti nameščene na cca.
vsakih 30 metrov.

Potrebno je preprečiti tudi stekanje kondenza iz glavnega voda v posamezne
zanke. Zato je prav, če je odjem zraka za posamezno zanko izveden z vrha glavnega
voda. Ne smemo pa pozabiti, da mora biti odvod kondenzata zagotovljen tudi za
vsako posamezno zanko.

Odvajalniki kondenzata

Za zagotovitev energijske učinkovitosti, morajo biti kondenzni lončki
nameščeni na spodnjih točkah posameznih delov razvodnega sistema za komprimirani
zrak. Na voljo so zanesljivi elektronsko vodeni kondenzni lončki, ki zagotavljajo
redno odvajanje vode iz sistema. Ročno upravljani lončki predstavljajo veliko izgubo
energije.

Kondenzni lončki s plovcem so najpogosteje uporabljani, saj se odpirajo le
takrat, ko so polni vode in se po izpraznjenju takoj samodejno zapro. Če imamo
opraviti z velikimi količinami izločene vode v lončku, potem je lončku potrebno
dodati vezno cev, ki omogoča da se zračni čep umakne in zagotovi nemoten pretok
vode.

Vse kondenzne lončke je potrebno občasno pregledati in odstraniti nanose olja
oziroma emulzij, ki se izločajo iz kondenzata.
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Slika 11: Odvajalnik kondenzata

Priprava suhega komprimiranega zraka - sušilniki

Nekaj vlage iz zraka se že izloči na končnem hladilniku. Če so zahteve po
kakovosti zraka večje, je potrebno zrak dodatno sušiti. Za sušenje zraka obstajajo v
glavnem tri vrste sušilnikov zraka:

 kompresorski hladilni sušilniki,
 kemični absorbcijski sušilniki,
 adsorbcijski sušilniki.

Kompresorske sušilnike zraka najdemo najpogosteje v uporabi. Enote so
ekonomične, zanesljive in imajo nizke vzdrževalne stroške. Komprimirani zrak potuje
preko toplotnega prenosnika, skozi keterega teče hladilni medij. Cilj je znižanje
temperature zraka na temperaturo kondenzacije, da zagotovimo, da vodna para iz
zraka kondenzira.

Kondenzacijska temperatura je temperatura, na katero moramo zrak ohladiti,
da kondenzira vlaga iz zraka. Nižja je temperatura, več vode bo kondenziralo.
Kompresorski sušilniki so sposobni ohladiti zrak na temperaturo od 2 oC do 5 oC.
Enote so opremljene z regulacijo, ki zagotavlja da kondenzirana voda ne zmrzne.

Kemični absorbcijski sušilniki uporabljajo kemikalije, ki se vežejo z vlago iz
zraka in ga tako sušijo. Blazinice napolnjene s silikagelom pri elektronski opremi so
miniaturni primer takega sušilnika. Vodno paro iz zraka absorbira kemikalija, ki se
spreminja v tekočino, ki jo je potrebno odvajati. Ko je vsa kemikalija uporabljena, jo
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moramo nadomestiti z novo zalogo. S temi sušilniki dosegamo kondenzacijske
temperature okoli 5 oC.

Adsorbcijski sušilniki so sestavljeni iz dveh vzporednih cilindrov, ki sta
napolnjena s kemikalijo kot je silicagel ali zeolit. Medtem, ko en cilinder suši
komprimirani zrak, je drugi cilinder v fazi regeneracije, kar se dela običajno s
segrevanjem in prepihovanjem. Kemikalija v cilindru ima veliko površino, na katero
se adsorbirajo kapljice iz zraka za razliko od absorbcijskega sušilnika, pri katerem se
absorbirajo v kemikalijo in tvorijo z njo raztopino. Ta tip sušilnika lahko zniža
kondenzacijsko temperaturo do -40 oC.

Priporočljiva je uporaba končnega hladilnika pred vstopom v sušilnik, ker na
ta način zmanjšamo obremenitev sušilnika.

Preveliki padci tlaka na posameznih elementih

Kakovost zraka močno vpliva na ceno komprimiranega zraka. Zahteve za bolj čistim
zrakom povečajo kakovost filtracije, ki zaradi  večjega tlačnega padca vpliva na
stroške. Nadalje povečuje stroške zahteva po manjši vsebnosti vode, kar v cevovod
vključi dodatne sušilnike zraka, ki so lahko kompresorski ali adsorbcijski s potrebo po
toplotni regeneraciji.

Preglednica 4: Opis razredov kakovosti komprimiranega zraka

KVALITETN
I RAZRED

UMAZANIJA 
velikost delcev 

VODA           
rosišče

OLJE    
(vključno s 

paro)

mikron
st. C [ ppm vol ]    

pri   7 bar mg/m3

1 0,1 -70 (0.3) 0,01

2 1 -40 (16) 0,1

3 5 -20 (128) 1

4 40 +3 (940) 5

5 - +7 (1240) 25

6 - +10 (1500) -

7 - Ni določeno -

Povzeto po ISO/DIS 85731
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Razdelilno omrežje

Naslednji korak za odpravljanje pomanjkljivosti v sistemu za komprimirani zrak,
zahteva pregled razdelilnega omrežja. Napačno dimenzioniranje cevovodov, ki mu
ponavadi botruje postopno širjenje omrežja, lahko prinaša velike izgube zaradi
naslednjih vzrokov:

• tlačnih izgub zaradi neustreznih premerov cevi,
• kondenzacije vodne pare v vodih, ki povzroča škodo na komponentah sistema,

zmanjšuje prosti prerez cevi in s tem povečuje tlačne upore,
• puščanja zraka iz cevovoda in iz končnih porabnikov zaradi nerednega in

nepravilnega vzdrževanja, pogosto pa tudi zaradi stalno odprtih drenažnih ventilov
za kondenzat (katerih izstopni premer je neprimerno večji od glave bucike - glej
preglednico izgub zaradi puščanja!).

Dimenzioniranje glavnega razvodnega omrežja

V splošnem je v zanki speljan glavni vod najugodnejša rešitev za zagotovitev dobave
komprimiranega zraka do končnih porabnikov. Glavne prednosti takšnega omrežja so:

• hitrosti zraka v cevovodu so manjše, saj se zrak k vsakem porabniku steka z dveh
strani. Zato so pretočne tlačne izgube po sistemu manjše;

• možno je namestiti avtomatske ventile za odklop posameznih področij, katerih
zapiranje in odpiranje sledi potrebam proizvodnega procesa;

• spremembe na razdelilnem omrežju in povečanje le-tega je možno izvesti na
preprostejši način.

Najbolj idealna izvedba je takšna, da je v vsakem prostoru sklenjena zanka, ki jo
napaja ena sama veja, tako da lahko pretok komprimiranega zraka v vsako enoto
omrežja - poslopje merimo z enim merilnikom. Primer takšnega omrežja je viden na
sliki 2.

Priključke na cevovode je potrebno izvesti na zgornji strani cevi, da se nečistoče in
vlaga ne prenese do porabnika. Z istim namenom mora biti pod priključkom do
porabnika dodaten del cevovoda z izpustom kondenzata.

Premeri cevi razdelilnega omrežja so ponavadi izračunani na osnovi največje
priporočljive hitrosti zraka v  ceveh, ki znaša 6.0 m/s. Če je hitrost večja od navedene,
so tlačne izgube v ceveh prevelike. Ko določamo dimenzije cevovodov, jih je boljše
zaokroževati navzgor, saj se lahko v prihodnosti poraba komprimiranega zraka
poveča. V primeru, da se poraba zmanjša, se zmanjšajo tudi relativne tlačne izgube,
kar je dobro. Nasprotno pa lahko poddimenzioniran cevovod povzroči večje hitrosti
pretoka zraka, s tem večje tlačne izgube in nevarnost neizločanja vodnega in oljnega
kondenzata iz zraka.

V preglednici 5 lahko vidite največji priporočeni pretok zraka za dani premer cevi.
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Preglednica 5: Prikaz priporočenih vrednosti pretoka za različne premere cevi
(tlak zraka 7 bar).

Premer cevi Največji pretok
mm l/s m3/min
10 5 0.3
25 25 1.5
50 100 6.0
65 180 10.8
80 240 14.4
100 410 24.6
150 900 54.0

Slika 12 : Nomogram za dimenzioniranje cevovodov za komprimirani zrak
 (Primer: L=100m, V=300 l/s, DN=80, p=8bar, ∆p=0.075 bar)
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Hitro in učinkovito si pri preverjanju ustreznosti premera cevi lahko pomagamo tudi z
nomogramom na sliki 12. Razdelilno omrežje mora biti zasnovano tako, da tlak pri
uporabniku, ob polni rabi komprimiranega zraka ne zniža za več kot 0.1 do 0.2 bar.

Iz preglednice 6 je v odvisnosti od premera cevi razvidna moč, ki se izgublja zaradi
tlačnih padcev. Za ilustracijo je zelo primerna ugotovitev, da na vsakih 100 m
poddimenzionirane 50 mm cevi pri obratovanju 48 ur/teden izgubimo letno 430.000
SIT.

Preglednica 6: Izgube energije zaradi uporov v cevovodih (zmogljivost kompresorja
30 m3/min, nadtlak 7 bar, dolžina cevovoda 100 m)

Nazivni premer cevi
mm

Tlačni padec na 100 m
bar

Izgubljena ekvivalentna moč
kW

50 2.6 18.0
65 0.9 5.0
80 0.2 0.8
100 0.1 0.4

Večje hitrosti zraka (do 20 m/s) so torej sprejemljive le v zelo kratkih predelih
cevovoda - do 8m! To je sprejemljivo le v primeru, ko je zelo velik končni porabnik
lociran zelo blizu kompresorja.

Dovodni cevovod do krožnega razvoda mora biti predimenzioniran, da se izognemo
problemom s padci tlaka. Presek dovodnega cevovoda naj bo dvakrat večji kot presek
cevi, uporabljene za krožno linijo.

Vzdrževanje cevovodov

Cevovode je potrebno redno pregledovati in vzdrževati. Pregledovati jih je
potrebno zaradi možnih puščanj. Preverjati je potrebno tudi mesta za izpust
kondenzata in odvajanje nečistoč, saj tako zanesljivo zmanjšujemo porabo energije.

Medtem ko je potrebno določene dele cevovoda ohranjati pod tlakom, se da določene
dele cevovoda v času, ko porabe ni, osamiti. Daljinsko vodene elektromagnetne
ventile ali ventile na elektromotorni pogon je možno odpirati oz. zapirati po v naprej
pripravljenem časovnem programu.
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Regulatorji tlaka

Ponekod se uporablja zrak nižjega tlaka, kot je prevladujoči tlak v sistemu. Če ni
možnosti vgradnje ločenega nizkotlačnega sistema, je potrebno uporabiti regulatorje
tlaka. Velike prihranke je moč doseči s tem, da reduciramo tlak na mestu končne
porabe zraka. Poraba zraka na zračnih orodjih, pištolah in nožih narašča sorazmerno s
stopnjo obratovalnega tlaka. Če znižamo tlak na posameznih orodjih do najnižjega še
sprejemljivega, lahko dosežemo znatne prihranke.

Preglednica 7: Puščanje luknjic z zaobljenimi robovi v l/s glede na premer luknjice
in tlak v sistemu (za luknjice z ostrimi robovi se vrednosti pomnoži z 0.96 in za
neokrogle oblike luknjic z 0.65)

Premer luknjice Tlak v
sistemu

 [mm] 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 10 bar 12 bar
0.1 0.004 0.006 0.008 0.009 0.011 0.012 0.014 0.017 0.02
0.2 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
0.3 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.15 0.18
0.5 0.11 0.15 0.19 0.23 0.26 0.30 0.39 0.41 0.49
1 0.45 0.60 0.73 0.90 1.05 1.20 1.35 1.65 2.95

1.5 1.0 1.4 1.7 2.0 2.4 2.7 3.0 3.7 4.4
2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.6 7.8
3 4 5 7 8 9 11 12 15 17
4 7 10 12 14 17 19 22 26 31
5 11 15 19 22 26 30 34 41 49
6 16 22 27 32 38 43 49 60 70
8 29 39 48 58 67 77 87 106 125

10 43 60 75 90 105 120 135 165 195

Primer: Če je luknjica premera 6 mm na cevovodu pri tlaku 6 bar namesto pri 7 bar,
porabi 38 l/s namesto 43 l/s, kar pomeni za 14,8 % manjšo porabo energije. Letni
prihranek zaradi tega znižanja tlaka bo znašal 586.000 SIT za sistem s porabo   30
m3/min  in 48 obratovalnimi urami tedensko 50 tednov na leto.

Puščanje

To področje spada k slabemu ravnanju, saj prinaša največje izgube, obenem pa je
puščanje mogoče preprosto ugotoviti in ga drastično zmanjšati z majhnimi
investicijskimi stroški. Sistemi s 5 % puščanjem so odlični in zelo redki z 10 % zelo
dobri. Nobena redkost niso sistemi s 30 % puščanjem, izmerjeno pa je bilo tudi že
70 % puščanje!

Pomen puščanja dobro ponazarja naslednja preglednica .
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Preglednica 8: Stroški puščanja za različne velikosti luknjic pri 7 bar nadtlaka in ceni
električne energije 10 SIT/kWh

Premer luknjice Puščanje zraka
pri 7 bar
nadtlaka

Potrebna moč za
komprimiranje

izgubljenega zraka

Letni strošek puščanja

48 h/teden 120 h/teden
mm l/s kW SIT SIT

0.4 (glavica bucike) 0.2 0.1 2.400 6.000
1.6 (glavica vžigalice) 3.1 1.0 24.000 60.000

3.0 11.0 3.5 84.000 210.000

Navodilo k uporabi tabele: V kolikor se vaša povprečna cena za kWh z všteto močjo razlikuje od
uporabljene, potem pomnožite strošek z (vaša cena/10).

Prvi korak, ki ga na tem področju lahko storimo, je ugotovitev mest in intenzivnosti
puščanja, za kar imamo na voljo kar nekaj metod:

 izločitev posameznih vej
 uporaba peneče raztopine
 uporaba odoratorja na sesalni strani kompresorja
 uporaba ultrazvočnega detektorja puščanj
 test netesnosti

Z izolacijo posameznih vej in merjenjem tlaka v izolirani veji, ki je pod
tlakom, lahko ugotovimo ali je v izoliranem delu sistema puščanje. V vejah, kjer je
padec tlaka hitrejši, je prisotno večje puščanje zato moramo najprej posvetiti
pozornost tem delom sistema.

Uporaba peneče raztopine je standardna metoda za odkrivanje netesnosti na
spojih in ventilih s tem, da opazujemo tvorbo mehurčkov na mestu puščanja. Metoda
je zelo primerna za manjša puščanja medtem, ko večja puščanja lahko ugotovimo, če
držimo roko na priključkih ali s poslušanjem hrupa, ki ga povzroča večje puščanje.

Za ugotavljanje puščanj lahko uporabimo močan odorator, ki ga je lahko
zaznati na mestih puščanja. Odorator mora biti nestrupen in nekoroziven in lahko
določljiv v nizkih koncentracijah (je en del na šest milijonov).

Najbolj praktični metodi za ugotavljanje netesnosti sta test s penečo raztopino
in ultrazvočnim detektorjem. Ultrazvočni detektor je malo manj zanesljiv, je pa zato
veliko hitrejši. Detektor zazna zvočne valove, ki jih povzroča zrak medtem, ko uhaja
skozi majhno odprtino. Zvočni valovi se ojačajo in pretvorijo v slišni zvok v
slušalkah. Instrument omogoča uspešno detekcijo lokacije puščanja skozi odprtine
premera  0.25 do 2.5mm na razdaljo med 1 in 3 metri.

S testom netesnosti  lahko dokaj natančno ocenimo stopnjo puščanja tudi tako,
da ob odklopu vseh uporabnikov tlak v sistemu povišamo na običajni obratovalni tlak
in merimo čase polnjenja (kompresor deluje) in čase praznjenja sistema ( vzrok je
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edino le puščanje) med spodnjim in zgornjim obratovalnim tlakom. Točen potek
meritev je podan v nadaljevanju.

Po ugotovitvi stopnje in lokacij puščanja se je potrebno posvetiti določanju
glavnih povzročiteljev in odpravljanju napak.

Omenjene meritve - preglede je potrebno izvajati vsakih šest mesecev, saj le
tako lahko zagotovimo ohranjanje željene stopnje puščanja. Če tega ne izvajamo
redno, se stopnja puščanja zagotovo hitro poslabša.

Test netesnosti:

Kompresor z znano kapaciteto vklopimo (vsi ostali kompresorji so izklopljeni) in
počakamo, da tlak v omrežju doseže zgornjo vrednost. Nato kompresor izklopimo (če
se ne izklopi sam) in natančno merimo čas praznjenja omrežja t, ko se tlak v omrežju
zniža na spodnjo vrednost. Kompresor pri spodnji vrednosti tlaka ponovno zaženemo
in merimo čas polnjenja omrežja T do zgornje vrednosti tlaka. Dobljene vrednosti
vnesemo v preglednico.

Meritev ponovimo vsaj petkrat!

Za test netesnosti omrežja za komprimirani zrak potrebujemo naslednje podatke:

t  -  povprečni čas praznjenja omrežja (ti - za posamezno zanko, če jih je več)
T   -  povprečni čas polnjenja omrežja (Ti - za posamezno zanko, če jih je več)
&Vk -  kapaciteta kompresorja [l/s];

Puščanje= +

& *
( )
V T
T t

k
[l/s]
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Kako opraviti energetski pregled sistema za komprimirani zrak

Ko smo se v splošnem poznali s sistemi za komprimirani zrak, se lahko, z namenom
da bi ugotovili potencialne prihranke energije, lotimo energetskega pregleda našega sistema.
Kako to storimo, si bomo na kratko ogledali v tem poglavju, več podrobnosti pa je na voljo v
drugih poglavjih, ki se ukvarjajo s posameznimi deli sistema in njihovimi lastnostmi.

Energetskega pregleda sistema za komprimirani zrak se lotimo tako, da ga proučimo z
dveh strani:

◊ s strani proizvodnje komprimiranega zraka,
◊ s strani razvoda in porabe komprimiranega zraka.

Ugotovitve strnemo in poskušamo narediti energetsko bilanco sistema.

Najprej se posvetimo kompresorski postaji in posameznim kompresorjem v njej.
Pomembni so predvsem podatki o tipu kompresorjev, o načinu delovanja posameznih
kompresorjev, o krmiljenju kompresorjev, o pripravi skupne količine komprimiranega zraka,
o mestu zajema vstopnega zraka, o načinu odvajanja vodnega kondenzata iz zraka v
kompresorski postaji. Preverimo, če so kompresorji in celotna postaja ustrezno in redno
vzdrževani.

Posebno pozornost namenimo tudi obratovalnemu času kompresorske postaje, da
ugotovimo, če so kompresorji res v pogonu samo takrat, ko obstaja potreba po
komprimiranem zraku.

Rezultati te stopnje analize nam dajo odgovor na vprašanja o ustreznosti pretvorbe
električne energije v energijo komprimiranega zraka, ravnanju z odpadno toploto, ki se
sprošča pri kompresiji in o tem, kako dobro je kapaciteta posameznega kompresorja
prilagojena njegovi vlogi in načinu delovanja v kompresorski postaji kot celoti.

Nenazadnje analiziramo letno proizvodnjo komprimiranega zraka, za to porabljeno
električno energijo in ustrezne stroške. Pri tem poskušamo zbrati vse razpoložljive podatke in
po potrebi izvedemo preprostejše meritve, kot n.pr. meritev dnevnega profila porabe
električne energije za proizvodnjo komprimiranega zraka. Zelo dobro je, če imamo izmerjene
podatke tudi o količini proizvedenega komprimiranega zraka, saj jo sicer zelo težko
zanesljivo ocenimo.

Nato se lotimo sistema z druge strani in na podlagi kapacitet posameznih porabnikov
zraka in stanja razdelinega omrežja za komprimirani zrak ugotovimo, kakšne so teoretične
potrebe po zraku. Če se nam dejanska proizvedena količina komprimiranega zraka in
računsko dobljene potrebe po njem ob upoštevanju puščanja omrežja ujemata, lahko bilanco
zaključimo. Če ne, smo zelo verjetno ali narobe ocenili porabo ali pa proizvodnjo.

Ko smo bilanco zadovoljivo izvedli, smo nehote tudi že dodobra spoznali, kako naš
sistem za komprimirani zrak deluje in imamo vse predpogoje, da se lotimo naslednje faze
pregleda, v kateri začnemo analizirati možne ukrepe smotrne rabe energije za pet področij, ki
jih lahko vidimo v shemah na sliki 13.
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ENERGETSKI PREGLED SISTEMA ZA KOMPRIMIRANI ZRAK

Projektna dokumentacija Ostali razpoložljivi dodatki

Regulacija kompresorjev

-regulacija tlaka
-frekvenčna regulacija
pogonskih motorjev
-regulacija delovanja
sklopa kompresorjev

Proizvodnja zraka

-vrste kompresorjev
-konfiguracija in lokacija
kompresorske postaje
-način delovanja
posameznih
kompresorjev
-boljša regulacija
-boljše vzdrževanje
-učinkovitejše hlajenje

Priprava zraka

-čim nižja še zadovoljiva
kakovost zraka
-kontrola temperature
rosišča
-kontrola zbiralnikov
kondenzata

Končna raba

-ugotavljanje
upravičenosti rabe
komprimiranega zraka
-ugotavljanje primernosti
kvalitete in tlačnega
nivoja uporabljanega
komprimiranega zraka
-občasno odklapljanje
naprav-porabnikov ki
običajno puščajo

Distribucija

-pregled dimenzij
cevovodov ob znanih
pretokih zraka
-občasna ali stalna
izolacija delov omrežja ki
trenutno-trajno ni v
uporabi
-kontrola puščanja
omrežja

Dnevnik obratovanja

Izvedba testa puščanja omrežja

Možni ukrepi smotrne rabe energije

Obdelava in analiza podatkov

Meritve

Ocena izvedljivosti in prednostna lista
ukrepov učinkovite rabe energije,

glede na višino investicije

Identifikacija dodatno potrebnih
meritev

Končno poročilo

Slika 13: Shema poteka energetskega pregleda sistema za komprimirani zrak

Glede na ugotovljeno stanje lahko s pomočjo podatkov na sliki 1, ki prikazuje tipični
sistem za komprimirani zrak, ocenimo možnosti prihrankov za naš sistem. V veliko pomoč sta
nam lahko tudi shemi poteka posameznih stopenj energetskega pregleda na sliki 13. V prvi
stopnji predvsem analiziramo vse podatke, ki jih lahko pridobimo brez meritev. Priporočljivo
je sicer, da izvedemo neodvisen test puščanja omrežja, saj je sorazmerno nezahteven, ostale
meritve pa bomo izvedli v drugi fazi, če bo do nje prišlo. Odločitve o dodatnih meritvah
sprejmemo šele po proučitvi možnih ukrepov učinkovite rabe energije in izdelavi prednostne
liste ukrepov. V drugi stopnji energetskega pregleda so te meritve vsekakor nujne, saj je le z
njihovo pomočjo mogoče točneje določiti vračilne roke investicij.
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classification
BS 6754
- Comp. Air Dryers - Specification
and Testing

ISO 7183
- Comp. Air Dryers - Specification and
Testing

BS 6754
- Indic. of the dryer performance

ISO 7183
- Indic. of the dryer performance
ISO 8573-1
- Dew point

BS EN60529
- Degree of protection
PNEUROP Public. 66110
- Quality of air required
PNEUROP Public. 66110
- “Compressed Air for General
Use”
PNEUROP/CAGI Aceptance Test
Codes PN2CPT C1,C2,C3
- Performance testing , conditions
and measuring methods
BS 6244
- Safety valve
BS 5169, 6244
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“Manual Handling of Loads”
- Servicing facilities
BS 6244 Section 21
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ISO 3448 Grades 10 to 22, 32 to 68
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ISO 8331
- Hose & fittings selection

BS 4575 Part 2
- Precautions
BS 6244
- Precautions

ISO 5388
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