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A sűrített levegő az üzemekben az egyik leggyakoribb és ugyanak-

kor az egyik legdrágább szolgáltatás. A kompresszorok működtetésére 
felhasznált áram az elektromos számla 15–30%-át is kiteheti. E költsé-
gek csökkentésének számos módja van, a legtöbb üzemben első lépés-
ként az előállított sűrített levegő nyomását csökkentik a végfelhasználó 
igényeinek megfelelően. Egyes esetekben ez a módszer beválik. Más 
esetekben gazdaságosabb nagyobb nyomású sűrített levegőt előállítani 
és tárolni. Csak körültekintő elemzéssel dönthető el, melyik eljárás gaz-
daságosabb. 

Első pillantásra az üzemi kompresszorok üzemeltetése alacsonyabb 
nyomáson energiamegtakarítással járhat. A különböző gyártóktól szár-
mazó adatok szerint a 100 psiga nyomáson működő csavarkompresszo-
rok kevesebb fékteljesítményt igényelnek és nagyobb térfogatú sűrített 
levegőt állítanak elő percenként, mint a 125 psig mellett működő ugyan-
ilyen kompresszorok. 

Kisebb energiaigény, több sűrített levegő? Ez felel meg az optimális 
működtetésnek? 

Nem feltétlenül! – ez a meglepő válasz. 

                                                

A megfelelő üzemi nyomás becsléséhez meg kell határozni a komp-
resszor hatásfokát (az egységnyi fékteljesítményre jutó szabványtérfoga-
tot) különböző nyomások mellett. Egyes készülékek esetében, különö-
sen csavarkompresszoroknál, az egységnyi fékteljesítményre jutó szab-
ványtérfogat nagyobb üzemi nyomás mellett nagyobb.  

 
a psi – pounds per square inch – font per négyzethüvelyk; 1 psi = 6,88×103 Pa; psig – 
pounds per square inch gauge – a nyomásmérőn észlelt nyomás, nem tartalmazza az at-
moszférikus nyomást. 

 



A kompresszor hatásfokának számításához meg kell érteni a kü-
lönbséget az időegységre jutó átáramló légtérfogat (actual cubic feet per 
minute – acfm – tényleges köbláb/perc) és az időegységre jutó átáramló 
szabványtérfogat (standard cubic feet per minute – scfm – szabvány 
köbláb /perc) között. 

Az acfm-ben mért légtérfogat az adott nyomáson átáramló légtérfo-
gatot jelenti. Így pl., ha a kompresszor 890 acfm teljesítménnyel működik 
125 psig mellett és egy percig üzemel, akkor egy 890 köbláb térfogatú 
tartályt tölt meg, melyben a nyomás 125 psig lesz. 

Ha ugyanez a kompresszor 100 psig nyomáson működik, az áram-
lási sebesség kb. 895 acfm lesz. Tehát egy 895 köbláb térfogatú tartályt 
egy perc alatt tölt meg, de a tartályban a nyomás 100 psig lesz. 

Felmerül a kérdés, melyik tartályban van több levegő? 
A különböző nyomásokon tárolt levegőminták összehasonlításához 

a szabványtérfogatot kell alkalmazni mértékegységként (standard cubic 
foot – szabvány köbláb). A szabvány köblábnyi levegő (1 scf) az a meny-
nyiség, amely egy köblábnyi térfogatot tölt ki 60oF hőmérsékleten és 
14,7 psi nyomáson. A acf scf-be való átszámítása a következő képlettel 
történhet: 

Szabványos köbláb = tényleges köbláb × {(a tartálybeli nyomás + 
14,7 psig)/14,7 psig} 

Az egyenlet alkalmazható a fent említett tartályokra. Az első tartály-
ban 890 acf levegő van 125 psig nyomás mellett, ez 8458 scf levegőnek 
felel meg. A második tartályban 895 acf levegő van 100 psig nyomáson, 
ez 6983 scf levegőnek felel meg. 

A felelet arra a kérdésre, hogy melyik tartályban van több levegő, 
nyilvánvalóan az, hogy a 890 köbláb térfogatúban, bár a térfogata vala-
mivel kisebb, mint a másiké, de a nagyobb nyomás következtében lé-
nyegesen több molekulát tartalmaz. Az áramlási sebességek szabvány 
köbláb/perc (scfm) egységekbe való átalakítása csak egy lépést igényel. 
Mivel mindkét tartály megtöltése egy percet vett igénybe, a 125 psig 
nyomáson működő kompresszor esetében ez 8458 scfm, a 100 psig 
nyomáson működő kompresszor esetében pedig 6983 scfm. 

A kompresszor hatásfokát az egységnyi bemenő teljesítmény által 
termelt sűrített levegő mennyisége szabja meg. Ez legkönnyebben a fent 
említett két kompresszor példáján mutatható meg. Amikor a sűrített le-
vegő előállítása 125 psig mellett történik, a csavarkompresszor 217 lóerő 
(bhp – break-horsepower) bemenő teljesítményt igényel. Így a hatásfok 
8458 scfm/217 bhp = 38,98 scfm/bhp. 

 



 

A második kompresszor, amely 100 psig mellett üzemel, csak 
198 bhp-t igényel. Így a hatásfoka 6983 scfm/198 bhp = 3527 scfm/bhp. 

A két kompresszor összehasonlítása alapján kiderül, hogy a 
125 psig mellett működő egység egységnyi bemenő teljesítmény mellett 
kb. 10%-kal több normál állapotú levegőt állít elő, mint a 100 psig mellett 
működő egység. Az üzemmérnök számára, aki az energiaköltséget kí-
vánja csökkenteni ez úgy fogalmazható meg, hogy a nagyobb nyomáson 
működő kompresszor ugyanannyi levegőt 10%-kal kevesebb villamos 
energiából tud előállítani. 

Felmerül a kérdés, miért állítson elő az üzem sűrített levegőt 
125 psig mellett, bár a gyári rendszer csak 100 psig nyomást igényel. 
Sérülhet-e a rendszer, ha a szolgáltatott levegő nyomása nagyobb? 

A megoldás a jobb hatásfok mellett termelhető nagyobb nyomású 
levegő előállítása és tárolása. Az üzemi rendszerbe való belépés helyén 
nyomásszabályozóval elérhető a kívánt üzemi nyomás.  

Következtetések 

Úgy tűnhet, hogy a kompresszorok a szükségesnél nagyobb nyo-
más melletti üzemeltetése, az előállított sűrített levegő tárolása és nyo-
máscsökkentés utáni eljuttatása a megfelelő felhasználási helyekhez 
nem költségkímélő eljárás. Azonban bizonyos kompresszorok magasabb 
nyomáson nagyobb hatásfokkal üzemelnek. Ez indokolja az ilyen komp-
resszorok nagyobb nyomáson működtetését. Annak eldöntésére, hogy 
ez érvényes-e egy adott kompresszorra a hatásfokot kell számolni, ami 
az egy perc alatt termelt szabványlevegő-térfogat és a fékezési teljesít-
mény aránya. 
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