
Leksykon terminów pneumatyki 
 

Atmosfera techniczna (at). 
Jednostka ciśnienia przyjęta w zastosowaniach technicznych.  
Jest to ciśnienie wywołane ciężarem słupa rtęci ~ wysokości 736 mm, lub słupa wody o wysokości 10 m i o 
podstawie 1 cm

2
. Ciężar takiego słupa wynosi 1 kG.  

1 at =1 kG / cm
2
 =10 000 mm H20 = 736 mm Hg (słupa rtęci) 

 

Atmosferyczny punkt rosy. Temperatura (°C), poniżej której następuje wykroplenie wody z powietrza po tym jak 
powietrze jest z powrotem rozprężone do atmosfery. 
 

Bar (bar).  
Jednostka ciśnienia stosowana w technice płynów.  
Jest to ciśnienie wywołane ciężarem słupa rtęci o wysokości 750 mm działającym na powierzchnię 1 cm

2
. 

 1 bar =1,02 at =1,02 kG / cm
2
. 

 

Bilans cieplny sprężarek 
 

10% straty w silniku 

5% ciepło w sprężonym powietrzu 

3% wypromieniowanie 

10% chłodnica końcowa sprężonego powietrza 

72% chłodnica oleju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciśnieniowy punkt rosy.  
Temperatura (°C), poniżej której następuje wykroplenie wody z powietrza przy określonym ciśnieniu, do którego 
powietrze jest sprężone.  
Termin ciśnieniowy punkt rosy używany jest w celu opisania zawartości wody w sprężonym powietrzu. 
 

Chłodnica 
Aluminiowy, chłodzony powietrzem, olejowo-powietrzny wymiennik ciepła. Chłodnica (najczęściej) jest wyposażona 
w wentylator. 
 

Chłodnica końcowa 
Chłodnica końcowa to wymiennik ciepła, który chłodzi gorące sprężone powietrze doprowadzając do skroplenia 
wody, która inaczej skropliłaby się w układzie rur. Chłodnica chłodzona jest wodą lub powietrzem, zwykle 
wyposażona w separator wody z automatycznym spustem kondensatu (mieszanina oleju z wodą i cząstkami 
stałymi). Powinna być montowana za sprężarką. 80 - 90% wody powstałej ze skroplenia pary jest gromadzone w 
separatorze wody chłodnicy końcowej. 
Temperatura sprężonego powietrza po chłodnicy końcowej jest wyższa od temperatury czynnika chłodzącego od 
kilku do kilkunastu stopni zależnie od typu i konstrukcji. 
 

Ciśnienie powietrza atmosferycznego 
Siła z jaką powietrze atmosferyczne działa na jednostkę powierzchni. Siła ta jest uzależniona od wysokości 
położenia danego miejsca terenu ponad poziomem morza oraz warunków meteorologicznych. Przeciętnie na 
poziomie morza powietrze atmosferyczne swoim ciężarem naciska na każdy cm

2
 powierzchni z taką samą siłą jaką 

wywiera ciężar słupa rtęci o wysokości 760 mm i podstawie 1 cm
2
. 

 
Ciśnienie absolutne (a) 
Rzeczywiste całkowite ciśnienie powietrza zawartego w określonym zbiorniku. Jest to ciśnienie odniesione do 
próżni absolutnej czyli uwzględniające ciśnienie atmosferyczne. Ciśnienie absolutne może być w stosunku do 
ciśnienia atmosferycznego równe, mniejsze lub większe. W przypadku gdy jest ono wyższe - w zbiorniku panuje 
nadciśnienie. Gdy jest ono niższe - w zbiorniku panuje podciśnienie. 
 

Ciśnienie efektywne (e) 
Ciśnienie gazu odniesione do ciśnienia atmosferycznego. 
 



Ciśnienie pracy 
Ciśnienie, przy którym pracuje dany element, zespół czy układ pneumatyczny w konkretnym zastosowaniu. 
 

Czerpnia 
Miejsce czerpania zewnętrznego powietrza dla sprężarki. 
Czerpnie mogą być umieszczone w ścianie budynku, na dachu lub też w postaci wolno stojących czerpni w pewnej 
odległości od budynku. 

• 

Od wartości 15000 na poziomej osi Q prowadzimy pionową linię (niebieska). 
• Od punktu przecięcia z ukośną czerwoną linią (V = 10m/s) prowadzimy poziomą 
odczytując wartość minimalnej zalecanej powierzchni efektywnej czerpni (czerwona 
pozioma strzałka) – ok. 0,83 m˛. 
• Od punktu przecięcia pionowej niebieskiej linii z ukośną zieloną (V = 5 m/s) prowadzimy 
poziomą linię (zielona pozioma strzałka) i odczytujemy wartość graniczną (najmniejszą) 
powierzchni czerpni działającej optymalne. Dla naszego przykładu jest to ok. 1,65 m˛. 
• Ponieważ zaleca się stosowanie największej możliwej czerpni (niebieska strzałka 
sugeruje kierunek doboru – od największej do najmniejszej) 
Uzyskujemy przedziały powierzchni czerpni: 
- Najbardziej optymalny (zielone pole) – od 1,65 m˛ do 2,48 m˛ 
– czyli od największej czerpni 2000 x 2000, do czerpni o powierzchni nie mniejszej od 
1,65 m², tutaj 1400 x 2000 – 1,74 m²,  
Dopuszczalny (żółte pole) – od 1,65 do 0,83 m˛, 
- Nie zaleca się stosowania czerpni poniżej wyznaczonej z przecięcia wartości wydatku Q i 

czerwonej ukośnej linii  

Wymiar Pole P [m2] 

300x300 0,06 

300x400 0,07 

400x400 0,10 

300x600 0,11 

300x800 0,15 

400x600 0,15 

300x1000 0,19 

400x800 0,20 

300x1200 0,22 

600x600 0,22 

400x1000 0,25 

300x1400 0,26 

300x1600 0,30 

400x1200 0,30 

600x800 0,30 

300x1800 0,33 

400x1400 0,35 

300x2000 0,37 

600x1000 0,37 

400x1600 0,40 

800x800 0,40 

600x1200 0,45 

400x1800 0,45 

400x2000 0,50 

800x1000 0,50 

600x1400 0,52 

600x1600 0,60 

800x1200 0,60 

1000x1000 0,62 

600x1800 0,67 

800x1400 0,69 

600x2000 0,74 

1000x1200 0,74 

800x1600 0,79 

1000x1400 0,87 

1200x1200 0,89 

800x1800 0,89 

800x2000 0,99 

1000x1600 0,99 

1200x1400 1,04 

1000x1800 1,12 

1200x1600 1,19 

1400x1400 1,22 

1000x2000 1,24 

1200x1800 1,34 

1400x1600 1,39 

1200x2000 1,49 

1400x1800 1,56 

1600x1600 1,59 

1400x2000 1,74 

1600x1800 1,79 

1600x2000 1,98 

1800x1800 2,01 

1800x2000 2,23 

2000x2000 2,48 



V = 10 m/s. Dobór takiej czerpni wiąże się z przepływem powietrza z prędkościami średnimi większymi od 10 m/s, a 

więc ze zwiększonym hałasem oraz zasysaniem zanieczyszczeń 
 

• Z sąsiadującej tabeli możemy dobrać czerpnie zakreślając uprzednio wyznaczone przedziały wielkości. 
Wentylacja mechaniczna zapewnia ciągłą wymianę powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, utrzymując w ten 
sposób odpowiednią jakość powietrza wewnętrznego. Jej zadaniem jest dostarczenie powietrza świeżego, 
zewnętrznego, odpowiednio wcześniej przygotowanego oraz usunięcie wraz z powietrzem zanieczyszczeń 
powstających w pomieszczeniu. Czerpnia i wyrzutnia powietrza stanowią końcowe elementy instalacji 
wentylacyjnych umożliwiające pobieranie powietrza świeżego podlegającego dalej procedurze przygotowania oraz 
usuwanie powietrza zawierającego zanieczyszczenia z pomieszczeń. 
     W wielu przypadkach te komponenty instalacji służą nie tylko do pobierania czy usuwania powietrza, ale również 
stanowią filtr przedwstępny zabezpieczający instalację przed liśćmi, gryzoniami, insektami, opadami 
atmosferycznymi, migracją zimnego powietrza w czasie postoju instalacji zimą oraz tłumią hałasu generowanego 
przez wentylatory. Od ich właściwej lokalizacji względem budynku i terenu oraz względem siebie zależy 
temperatura oraz jakość pobieranego przez instalację powietrza. Są to przyczyny dla których dobór oraz lokalizacja 
czerpni i wyrzutni nie powinny być przypadkowe. 
 

Właściwa lokalizacji czerpni i wyrzutni powietrza wentylacyjnego 
     Podstawowym aktem prawnym określającym lokalizację czerpni i wyrzutni, obligatoryjnym do stosowania w 
Polsce jest  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
„W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 
 Po ogłoszeniu rozporządzenia 12 kwietnia 2002 r. pojawiły się aktualizacje w postaci rozporządzeń zmieniających, 
jednak nie dotyczą one elementów czerpnych i wyrzutowych. 
     W § 152. znaleźć można ogólne wytyczne dotyczące lokalizacji czerpni i wyrzutni powietrza wentylacyjnego oraz 
ściśle określone odległości tych elementów względem siebie oraz elementów konstrukcyjnych budynku, tj.: 
§ 152. 1. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami 
atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych 
warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza. 
2. Czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo napływu powietrza 
wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych podobnych 
urządzeń. 
3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych 
budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc 
postojowych dla więcej niż 20 samochodów, miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz 
innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu 
powinna wynosić co najmniej 2 m. 
4. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane, aby dolna krawędź otworu 
wlotowego znajdowała się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której są zamontowane, oraz aby została 
zachowana odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych. 
5. Powietrze wywiewane z budynków lub pomieszczeń, zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania 
określone w przepisach odrębnych, dotyczących dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających 
powietrze zewnętrzne, powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery. 
6. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami 
atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach umożliwiających odprowadzenie 
wywiewanego powietrza bez powodowania zagrożenia zdrowia użytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu 
oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek. 
7. Dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku, powinna 
znajdować się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyżej 
linii łączącej najwyższe punkty wystających ponad dach części budynku, znajdujących się w odległości do 10 m od 
wyrzutni, mierząc w rzucie poziomym. 
8. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgodą i na warunkach 
określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 
9. Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem że: 
     a) powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia, 
     b) przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w 
odległości co najmniej 8 m, 



     c) okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub 
powyżej wyrzutni – co najmniej 2 m, 
     d) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie 
co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m. 
10. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować poza strefami zagrożenia wybuchem, 
zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, 
przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią. 
11. Odległość, o której mowa w ust. 10, może nie być zachowana w przypadku zastosowania zblokowanych 
urządzeń wentylacyjnych, obejmujących czerpnię i wyrzutnię powietrza, zapewniających skuteczny rozdział 
strumienia powietrza świeżego od wywiewanego z urządzenia wentylacyjnego. Nie dotyczy to przypadku usuwania 
powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe zapachy lub substancje palne. 
12. Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być mniejsza niż 3 m od: 
     a) krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna, 
     b) najbliższej krawędzi okna w połaci dachu, 
     c) najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem. 
13. Jeżeli odległość, o której mowa w ust. 12 pkt 2 i 3, wynosi od 3 do 10 m, dolna krawędź wyrzutni powinna 
znajdować się co najmniej 1 m ponad najwyższą krawędzią okna. 
14. W przypadku usuwania przez wyrzutnię dachową powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla 
zdrowia lub uciążliwe zapachy, z zastrzeżeniem ust. 5, odległości, o których mowa w ust. 12 i 13, należy zwiększyć o 
100%. 
 

     Drugim aktem prawnym zawierającym informację dotyczącą lokalizacji czerpni i wyrzutni jest (aktualna)  
norma PN-EN 13779:2008 „Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości instalacji 
wentylacji i klimatyzacji”.  
Norma ta ma zastosowanie do projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji budynków niemieszkalnych, z 
wyłączeniem zastosowań związanych z procesami produkcyjnymi. 
     Podobnie jak w rozporządzeniu [1] również tutaj znajdą się zalecenia ogólne dotyczące czerpni tj.: 
● umieszczanie otworów czerpni w odległości nie mniejszej niż 8 m w rzucie poziomym od miejsca gromadzenia 
śmieci, parkingu na co najmniej trzy samochody (w rozporządzeniu ograniczenie to dotyczy parkingów powyżej 20 
miejsc postojowych), dróg dojazdowych, stref załadunkowych, wywiewek kanalizacyjnych (w rozporządzeniu 
minimalna odległość od wywiewek kanalizacyjnych wynosi 6 m), wylotów kominów i innych podobnych źródeł 
zanieczyszczeń; 
● w przypadku, gdy nie ma możliwości umieszczenia czerpni w innym miejscu niż elewacja od strony ruchliwej ulicy 
wskazane jest umieszczenie otworu czerpni jak najwyżej od poziomu terenu; 
● umieszczanie otworu daleko od instalacji chłodzenia wyparnego, tak aby zmniejszyć ryzyko przeniknięcia 
zanieczyszczeń do powietrza nawiewanego. Oznacza to takie umieszczenie czerpni aby nie znajdowała się na linii 
przeważającego kierunku wiatru, wiejącego od strony instalacji chłodzenia wyparnego; 
● lokalizowanie czerpni w taki sposób aby nie dochodziło do zanieczyszczania powietrza nawiewanego przez 
zanieczyszczenia np. pochodzące z instalacji wywiewnej; 
● czerpni nie należy umieszczać bezpośrednio nad poziomem terenu. Zalecane jest lokalizowanie dolnej krawędzi 
czerpni 3 m nad poziomem terenu (w rozporządzeniu jest wymóg zachowania minimum 2 m) lub co najmniej 1,5 
krotności maksymalnej przewidywanej grubości pokrywy śnieżnej. Ostatnią wartość można zmniejszyć, gdy 
tworzeniu się warstwy śniegu zapobieżono np. poprzez zastosowanie osłon; 
● wskazane jest również umieszczanie otworu czerpnego nad dachem budynku lub w ścianie nawietrznej w 
przypadku, gdy stężenia zanieczyszczeń po obu stronach budynku są podobne; 
● w przypadku konieczności lokalizacji otworu w miejscach niezacienionych należy zabezpieczyć go w taki sposób, 
aby nie dochodziło do nadmiernego ogrzewania powietrza przez słońce w okresie letnim. 
 

     Ponadto w normie [2] ujęto sposoby obliczania minimalnej odległości czerpni do wyrzutni. Są jednak istotne 
różnice w podejściu do kwestii usytuowania czerpni i wyrzutni pomiędzy tymi dwoma aktami prawnymi. W 
odróżnieniu od rozporządzenia [1], gdzie w przypadku „usuwania przez wyrzutnię dachową powietrza 
zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe zapachy” odległość należało po prostu 
zwiększyć dwukrotnie, w normie [2] powietrze usuwane z budynku (tzw. wyrzutowe) podzielone jest na cztery 
kategorie. Te kategorie oraz ilość usuwanego z budynku powietrza są podstawowymi elementami decydującymi o 
wartości minimalnej odległości czerpni i wyrzutni. Podział ten przedstawiony został w tabeli 1. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyznaczanie odległości pomiędzy czerpnią i wyrzutnią... Rodzaje, oznaczenia 
 



 
 
Dobór wielkości czerpni i wyrzutni 
     - Dobór wielkości czerpni i wyrzutni sprowadza się do wyznaczenia powierzchni otworu przy założeniu określonej 
prędkości przepływu powietrza. W przypadku czerpni zakłada się prędkość od 2 do 4 m/s w otworze netto. Przekrój 
wyrzutni z wypływem poziomym tj. dla typów: A, B i C dobiera się dla prędkości w granicach 3÷4 m/s, natomiast w 
przypadku konstrukcji z wyrzutem pionowym (typ D, E i G) prędkość ta powinna być wyższa i wynosić ok. 10÷12 
m/s. W instalacjach technologicznych prędkość powietrza w otworze wyrzutowym może dochodzić do 30 m/s ze 
względu na ilość, czy rodzaj zanieczyszczeń. 
- Alternatywnie dla doboru czynnej wielkości otworu wlotowego można posłużyć się wzorem: 
 
                                   0,02-0,03 m

2
 / ilość kW silnika el. zainstalowanego w sprężarce. 

 

Dmuchawa 
Urządzenie sprężające powietrze, w którym ciśnienie pracy z reguły nie przekracza 1 bar(e) 
Wykorzystywane jest głównie w układach do transportu materiałów sypkich (np. zboża w elewatorach), 
napowietrzania ścieków w oczyszczalniach, chłodzenia, a także wytwarzania niewielkiego podciśnienia. 
 

Dysza 
Element służący do zwiększenia prędkości gazu przy obniżeniu ciśnienia powietrza w instalacji. 
 

Filtr oleju 
Usuwa zanieczyszczenia z obiegu oleju. 
 

Filtr powietrza 
Zabezpiecza stopień śrubowy przed dostaniem się mogących go uszkodzić zanieczyszczeń. 
 

Filtr sprężonego powietrza 
Element, którego zadaniem jest zatrzymywanie cząstek zanieczyszczeń (cząstek stałych, pyłów, resztek oleju) o 
określonej wielkości, znajdujących się w przepływającym przez niego sprężonym powietrzu. 
 

Filtry sprężonego powietrza: 
Filtry eliminujące zanieczyszczenia ze sprężonego powietrza przy minimalnym spadku ciśnienia. 
wstępny – oleju i cząstek stałych.  Filtry koalescencyjne (tłuszczowe), zapewniają ochronę podstawową, usuwają 
wodę i aerozole oleju do 0,1 mg/m

3
,oraz wszelkie zanieczyszczenia stałe o rozmiarach cząstek powyżej 1 µm. 

wstępny - cząstek stałych. Filtry mechaniczne, chroniące przed pyłem, usuwają cząstki stałe powyżej 1 µm. 
dokładny - oleju i cząstek stałych. Precyzyjne filtry koalescencyjne, usuwają wodę i aerozole oleju do 0,01 mg/m

3
, 

oraz wszelkie zanieczyszczenia stałe o rozmiarach cząstek powyżej 0,01 µm. 
dokładny - cząstek stałych. Filtry mechaniczne, chroniące przed pyłem, usuwają cząstki stałe powyżej 0,01 µm  
węglowy. Absorpcyjne filtry na bazie węgla aktywnego – usuwają opary oleju i lotne węglowodory. Zapewniają 
bezwonne powietrze o szczątkowej zawartości  oleju o,03 mg/m

3
. 

 

Filtracyjny wkład 
Część filtra wykonująca właściwe zadanie filtrowania. Zazwyczaj wykonany jako wkład jest łatwo wymienialny, 
jednorazowego użytku. 
 

Hałas (ciśnienie akustyczne) 
Ciśnienie powodowane rozchodzeniem się drgań akustycznych. Wyraża się różnicą pomiędzy ciśnieniem panującym 
w ośrodku w momencie rozchodzenia się fal akustycznych a ciśnieniem statycznym (pozbawionym fal 
akustycznych). 
 

Klasa zanieczyszczeń substancjami stałymi 
Oznaczenie cyfrowe określające graniczne stężenie cząstek zanieczyszczeń stałych, ustalone dla poszczególnych 
stopni (skali rozmiarów cząstek), w określonych warunkach. 
 

Klasa zaolejenia 
Oznaczenie cyfrowe określające graniczne stężenie oleju w sprężonym powietrzu, w danych warunkach  
 

Klasa zawodnienia 
Oznaczenie cyfrowe określające najwyższą wartość punktu rosy przy rzeczywistym ciśnieniu sprężonego powietrza. 
 

Klasa czystości 



Jest to umowne oznaczenie cyfrowe, zawierające informacje o stężeniu trzech głównych rodzajów zanieczyszczeń: 
oleju, cząsteczek stałych i wilgoci w sprężonym powietrzu (patrz tabela).  
Układ standardowy to: olej. cząstki. woda 
Stosowane oznaczenie, wg ISO 8573-1, składa się z trzech cyfr, które określają: 
klasę zaolejenia, klasę zanieczyszczeń substancjami stałymi i klasę zawodnienia. 
 
 
 

 

Kondensat olejowy 
Kondensat olejowy jest agresywną mieszaniną wody, oleju i cząstek stałych. Jest to produkt uboczny procesu 
wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza. Substancja niezwykle szkodliwa dla środowiska naturalnego 
wymagająca odpowiedniego uzdatnienia przed odprowadzeniem do kanalizacji. 
 

Manometr 
Przyrząd do pomiaru ciśnienia. Wskazuje różnicę ciśnień lub ciśnienie w odniesieniu do próżni. 
Kontrolę ciśnienia w zbiorniku umożliwia manometr zamontowany w presostacie. 
 

Manometr kontrolny 
Manometr wzorcowy (kontrolny precyzyjny) w klasie dokładności 0,6 przeznaczony m.in. do "prób gazowych" i 
"prób wodnych" na szczelność instalacji. Średnica min. 160 mm. Posiada bardzo dokładną skalę. Nieodłącznym 
elementem manometru jest tzw. „świadectwo wzorcowania” tzn. dokument wystawiony przez uprawnioną do 
badań placówkę certyfikującą porównującą wskazania manometru z manometrem wzorcowym. 
 

Nm
3 

-
 
Normalny metr sześcienny 

jest jednostką spoza układu SI. W rozwinięciu Nm
3
 - normalny metr sześcienny. Jest to ilość gazu zawarta w 

objętości 1m
3
, o ciśnieniu 1atm., w temperaturze 0 stopni C. W ten sposób można po przeliczeniach porównywać 

rzeczywiste ilości gazów. Dla obliczeń praktycznych 1 Nm
3
 ≈1,07 m

3
. 

 

Obieg oleju i chłodzenie 
Obieg oleju prawidłowo spełnia swoją rolę, gdy temperatura oleju nie przekracza dopuszczalnej maksymalnej 
wartości. Funkcję schładzania oleju zapewnia chłodnica, która pracuje w układzie sprężonego powietrza. Skuteczny 
odbiór ciepła z chłodnicy oleju i powietrza zapewnia wymuszony ruch powietrza wewnątrz przestrzeni sprężania. 
Obieg powietrza chłodzącego zapewnia wbudowany w sprężarce wentylator. Różnica między temperaturą 
otoczenia i temperaturą sprężonego powietrza mierzona za chłodnicą nie przekracza 10 C. 
 

Obudowa dźwiękochłonna 
Wykonana z mat dźwiękochłonnych (pianki poliuretanowe) specjalnie ukształtowana otulina sprężarki która jest 
mocowana do blach osłonowych. Czasami występuje jako samodzielny element. 
 

Odzysk energii w sprężarkach  
Nawet do 90% energii elektrycznej wykorzystywanej do sprężania powietrza jest przekształcane w ciepło. Przy 
pomocy zintegrowanych systemów odzyskiwania energii można odzyskać ok. 75% tej energii w postaci gorącego 
powietrza lub gorącej wody nie obniżając przy tym parametrów roboczych sprężarki. Wykorzystując w efektywny 
sposób odzyskaną energię uzyskuje się znaczne oszczędności kosztów i wysoką stopę zwrotu z inwestycji. 
 

Osuszacz powietrza 
Element wykorzystywany do usuwania wody w postaci pary wodnej ze sprężonego powietrza. 
 

 
 

KLASY CZYSTOŚCI ISO 8573-1 (ED 3 2010) 

Klasa 

Zawartość 
oleju 

Cząstki stałe zanieczyszczeń Wilgoć 

Dopuszczalna zawartość  cząstek o średnicy d w µm w 1 m3 Ciśnieniowy punkt rosy Ilość wody C 

mg/m3 d ≤ 0,1  0,1 ˂ d ≤ 0,5 0,5 ˂ d ≤ 1,0  1,0 ˂ d ≤ 5,0  0C mg/m3 

0 Bardziej rygorystyczna niż klasa 1 – jest określana przez użytkownika 

1 ≤ 0,01 brak wymagań 100 1 0 ≤ -70 
 

2 ≤ 0,1 brak wymagań 100 000 1 000 10 ≤ -40 
 

3 ≤ 1 brak wymagań brak wymagań 10 000 500 ≤ -20 
 

4 ≤ 5 brak wymagań brak wymagań brak wymagań 1 000 ≤ +3 
 

5 ≤ 25 brak wymagań brak wymagań brak wymagań 20 000 ≤ +7 
 

6 
 

max. wielkość cząstki d ≤ 5  µm, gęstość ρ ≤ 5 mg/m3 ≤ +10 C ≤ 5  

7 
 

max. wielkość cząstki d ≤ 40  µm, gęstość ρ ≤ 10 mg/m3  0,5 ˂ C ≤ 5  

8 
  

 5 ˂ C ≤ 10 



Osuszacz absorpcyjny 
Osuszacz wykorzystujący własności absorpcyjnych substancji higroskopijnych do zmniejszenia wilgotności 
powietrza. Substancje te reagują z parą wodną i w postaci wodnego roztworu są odprowadzane z powietrza. 
Osuszacze te umożliwiają osiągnięcie ciśnieniowego punktu rosy -15

0
C. 

 

Osuszacz adsorpcyjny 
Osuszacz wychwytujący wilgoć ze sprężonego powietrza przy wykorzystaniu zjawiska adsorpcji. Adsorpcja to 
gromadzenie się na powierzchni ciała stałego (adsorbenta) gazu lub płynu. Jeżeli siła przyciągania cząsteczek 
adsorbentu jest wystarczająco duża, by pokonać energię własną obcej cząsteczki, to cząsteczka ta przyczepia się do 
jego powierzchni. Występowanie sił adsorpcji jest związane z dążeniem układu wilgoć-adsorbent do stanu 
fizycznego o najniższej energii. Uwalnia się przy tym energia cieplna, która musi być odprowadzona. Wykorzystanie 
tego zjawiska w osuszaczach adsorpcyjnych umożliwia osiąganie bardzo niskich wartości temperatury 
ciśnieniowego punktu rosy, do -70°C.  
Osuszacz membranowy 
Powietrze wprowadzane jest z zewnętrznego filtra wstępnego do króćca 
wlotowego. Oba króćce: wlotowy i wylotowy zamocowane są do rury 
osłaniającej, zawierającej membranę - wiązkę drobnych rurek (włókien).  
Położenie wiązki włókien jest ustabilizowane wewnątrz rury osłonowej 
poprzez szczelne zamocowanie wiązki na obu końcach wewnątrz głowic 
króćców. Uszczelnienie kieruje strumień powietrza wyłącznie przez włókna 
wewnątrz wiązki w rurze osłonowej. Poszczególne włókna są sklejone tylko 
na samych końcach, co ma zapewnić właściwy przepływ strumienia 
regeneracyjnego do wnętrza rury osłonowej, a następnie mokrego powietrza 
na zewnątrz. Osuszanie sprężonego powietrza odbywa się wewnątrz 
włókien, dzięki specjalnej budowie materiału ścianek tych włókien 
(membrany).  
   Cząsteczki pary wodnej są adsorbowane (zatrzymywane) na zewnętrznej 
powierzchni włókien. Oznacza to, że tylko suche powietrze dopływa do 
końcówki wylotowej. Adsorpcja wilgoci na włóknach membrany odbywa się 
bez względu na wielkość strumienia powietrza, a więc w zakresie od 0 do 
100 % przepływu nominalnego. Suche powietrze jest kierowane z osuszacza 
membranowego przez króciec wylotowy do rurociągu (do sieci). Część tego 
osuszonego strumienia (ok. 15 %) jest kierowana przez zawór regeneracyjny 
(ustawiony fabrycznie)  wstecz, w przeciwprądzie wewnątrz rury osłonowej 
między włóknami, w celu "zdmuchnięcia" cząsteczek wody zatrzymanych na 
zewnętrznych ściankach poszczególnych włókien membrany.  
 

Osuszacz membranowy 
komponentem roboczym jest specjalna membrana wykonana z włókna polimerowego, przez którą 
przenikają wyłącznie molekuły wody. Ciśnieniowy punkt rosy znajduje się 20 stopni poniżej 
temperatury zasysanego powietrza.  
 

Osuszacz ziębniczy (schładzacz) 
Osuszacz, w którym wilgotność powietrza zmniejsza się przez chłodzenie powietrza w obiegu chłodzącym 
wyposażonym w sprężarkę chłodniczą i wymiennik ciepła (odwrócony cykl pracy lodówki). 
 

Pneumatyka  
Dział fizyki będący częścią mechaniki, zajmujący wykorzystywaniem powietrza jako medium energetycznego, a więc  
konstruowaniem i praktycznym wykorzystaniem maszyn i urządzeń, wytwarzających i przetwarzających powietrze 
bądź podobne fizycznie medium 
 

Presostat (wyłącznik ciśnieniowy) 
Zastosowanie: najczęściej sterowanie pracą sprężarki lub innych urządzeń zależnych od prawidłowego ciśnienia. 
Innym rzadszym zastosowaniem jest kontrola stanu filtrów powietrza - przewody ciśnieniowe podłączone są po obu 
stronach filtra, jeśli spadek ciśnienia na filtrze przekroczy ustalony poziom następuje przełączenie styków 
powodując uruchomienie sygnalizacji alarmowej 
Urządzenie, którego zadaniem jest pomiar ciśnienia oraz załączanie lub rozłączanie styków elektrycznych przy 
zadanym przez użytkownika ciśnieniu. 



Ciśnieniowy sygnał działa poprzez membranę na odpowiednio nastawiony przetwornik i daje sygnał do załączenia 
lub wyłączenia napędu kompresora. Elektryczna część sterująca przejmuje zadania z elementów stycznika 
wytwarzając sygnał elektryczny poprzez zwarcie styków i podaje impuls elektryczny na silnik sprężarki.  
Presostaty zasilane są prądem zmiennym o napięciu 230 V lub 400 V. Spotyka się presostaty bez zabezpieczenia 
termicznego, droższe i lepsze posiadają zabezpieczenie termiczne.  
Część presostatów jest wyposażona dodatkowo, w zawór spustu ciśnienia z płyty zaworowej. Umożliwia on 
ponowny rozruch agregatu bez obciążenia ciśnieniem ( po zakończonym cyklu sprężania słychać krótki „syk” 
powietrza - to właśnie w tym momencie ciśnienie z cylindrów jest upuszczane do zbiornika, poprzez zawór w 
presostacie).  
 

Przekroje kabli zasilających sprężarki 
W zależności od mocy zastosowanego silnika elektrycznego należy zastosować odpowiedni przekrój kabla 
elektrycznego. 
W rzeczywistości proces doboru średnicy kabla zasilającego jest o wiele bardziej skomplikowany, a poniższa tabela 
ma jedynie charakter orientacyjny i nie może być źródłem doboru kabla o odpowiedniej średnicy. 
 

Moc 

znamionowa 

(kW/KM) 

Napięcie zasilania 

(V) 
Rozruch 

Prąd 

znamionowy 

(A) 

Długość kabla 

dostarczanego z 

maszyną mm (G) 

 Przekrój kabla 

zasilającego 

(mm2) 

Średnicz pojedyńczej żyły 

Cu  (mm) 
Zabezpiecznia  (A) 

2,2/3 3 x 400V Bezpośredni 4,7 3000 4 x 1mm2 S1,0 -  d 0,56 10 A 

3/4 3 x 400V Bezpośredni 6,2 3000 4 x 1mm2 S1,5 -  d 0,70 10 A 

4/5 3 x 400V Gwiazda/trójkąt 8 3000 4 x 1,5mm2 S1,5 -  d 0,70 16 A 

5,5/7 3 x 400V Gwiazda/trójkąt 11,1 3000 4 x2,5mm2 S1,5 -  d 0,70 16 A 

7,5/10 3 x 400V Gwiazda/trójkąt 14,8 4000 4 x 4mm2 S4,0 - d 1,13 25 A 

11/15 3 x 400V Gwiazda/trójkąt 22 4000 4 x 4mm2 S4,0 - d 1,13 35 A 

15 / 20  3 x 400V Gwiazda/trójkąt 29 brak 4 x 6 mm2  S6,0- d 1,38 40 A  

18 / 25  3 x 400V Gwiazda/trójkąt 38 brak 4 x 10 mm2  S6,0- d 1,38 40 A  

22 / 30  3 x 400V Gwiazda/trójkąt 42 brak 4 x 10 mm2  S6,0- d 1,38 63 A  

30 / 40  3 x 400V Gwiazda/trójkąt 42 brak 4 x 16 mm2  S16,0 - d 2,25 63 A  

35/40 3x400V Gwiazda/trójkąt 42 brak 4x16 mm2 S16,0 - d 2,25 63A 

37 / 50  3 x 400V Gwiazda/trójkąt 54 brak 4 x 16 mm2  S16,0 - d 2,25 80 A  

45 / 60  3 x 400V Gwiazda/trójkąt 65 brak 4 x 25 mm2  S25,0 - d 2,82 100 A  

55 / 75  3 x 400V Gwiazda/trójkąt 80 brak 4 x 35 mm2  S35,0 - d 3,38 125 A  

75 / 100  3 x 400V Gwiazda/trójkąt 118 brak 4 x 50 mm2  S50,0 -d  4,0 160 A  

90 / 125  3 x 400V Gwiazda/trójkąt 137 brak 4 x 50 mm2  S50,0 - d 4,0 200 A  

110 / 150  3 x 400V Gwiazda/trójkąt   brak 4 x 70 mm2  S70,0 - d 4 ,72 250 A  

110 / 150  3 x 400V Gwiazda/trójkąt   brak 4 x 95 mm2  S95,0 - d 5,5 250 A  

132 / 180  3 x 400V Gwiazda/trójkąt   brak 4 x 95 mm2  S95,0 - d 5,5 250 A  

160 / 220  3 x 400V Gwiazda/trójkąt   brak 4 x 120 mm2  S120,0 - d 6,18 300 A  

200 / 270  3 x 400V Gwiazda/trójkąt   brak 4 x 150 mm2  S150,0 - d 6,91 400 A  

250 / 340  3 x 400V Gwiazda/trójkąt   brak 4 x 300 mm2  S300,0 - d 9,78 630 A  

315 / 430  3 x 400V Gwiazda/trójkąt   brak 4 x 400 mm2  S400,0 - d 11,28 800 A  

 

UWAGI  

W przypadku znacznych odległości sprężarki od rozdzielni należy sprawdzić warunek spadku napięcia < 5% w stosunku do napięcia znamionowego  

W przypadku rozruchu bezpośredniego (bez układu gwiazda-trójkąt)silnika prąd znamionowy należy mnożyć  x 3  

Dla odległości od transformatora większych od 50m zastosować kabel zasilający o rozmiar większy
 

 

Rozdzielnica elektryczna (niskiego napięcia) 
Szafa elektryczna umożliwiającą w prawidłowy sposób podłączenie sprężarek i urządzeń sprężarkowni. 
Standardowa klasa ochronna urządzenia – IP44.  



Instalacja elektryczna 400V jest siecią zasilająca bez instalacji uziemiającej pracującą w systemie TN-C. Wyposażenie 
rozdzielnicy: wyłącznik główny, zabezpieczenie antyprzepięciowe, grzybek awaryjnego wyłączania poza 
rozdzielnicą.  
Instalacja elektryczna 230V. Obwody zasilania urządzeń 230V, oświetlenia, ogrzewania, wentylacji, gniazd 
jednofazowych - zabezpieczone przez wyłączniki różnicowo-prądowe.  
Rozdzielnia jest wyposażona w system automatycznego odcięcia zasilania sprężarkowni w przypadku zaniku fazy.  
W rozdzielnicy znajdują się nastawne regulatory sterujące pracą automatycznego układu wentylacji. 
 
Separator kondensatu 
Wydzielanie się kondensatu jest nieodłącznym zjawiskiem przy wytwarzaniu sprężonego powietrza. Kondensat 
olejowy składa się najczęściej z 99% wody i z 1% oleju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie oczyszczony z oleju 
kondensat nie może być odprowadzony do kanalizacji. Separator kondensatu usuwa olej z kondensatu i 
jednocześnie nie obniża wydajności instalacji, gdyż podczas procesu usuwania kondensatu nie następują żadne 
straty powietrza. 
 

Separator oleju 
Urządzenie usuwające niepożądany w czynniku roboczym olej o określonej wielkości cząstek. W pneumatyce może 
to być cyklon lub filtr ze specjalnym wkładem, czasami umieszczany w zespole sprężarki, za chłodnica końcową. 
Zazwyczaj jest to zbiornik separujący olej od powietrza umieszczony tuż za elementem sprężającym. 
 

Separator wody 
Separatory wody sprężonego powietrza usuwają skroploną wodę, emulsję (skroplony kondensat wodno olejowy) z 
instalacji sprężonego powietrza. Instalowane są w przewodach, rurociągach i sieciach sprężonego powietrza oraz w 
urządzeniach i odbiornikach sprężonego powietrza (sprężarki, osuszacze, filtry sprężonego powietrza, zbiorniki 
powietrza, zbiorcze przewody doprowadzające powietrze, linie produkcyjne, obrabiarki CNC). 
 

Sieć sprężonego powietrza 
Połączenie rurowe pomiędzy sprężarką, a odbiornikiem powietrza. Prawidłowo wykonana sieć wymaga dobrania 
średnic, kierunków spadków rur, gęstości podparcia, wykonania kompensatorów liniowych, miejsc odprowadzenia 
kondensatu, uwzględnienie liniowych współczynników rozszerzalności cieplnej materiałów itp. Duże sieci 
sprężonego powietrza mają długość kilku kilometrów. Obecnie odchodzi się od takich mega sieci, na rzecz małych 
sieci i mniejszych sprężarek obsługujących lokalne stanowiska pracy. Wyjątek stanowią linie produkcyjne 
obsługujące dużą ilość narzędzi pneumatycznych. Najczęściej stosowane materiały na sieci sprężonego powietrza 
to: stal węglowa, stal węglowa cynkowana jedno lub dwustronnie, stale nierdzewne, miedź, aluminium, stale 
kwasowe, rury polietylenowe, rury polietylenowe stabilizowane aluminium, rury polietylenowe stabilizowane 
włóknem szklanym. Technologie łączenia to: skręcanie, spawanie, zgrzewanie, klejenie, zaciskanie. Badania 
wykazują, że sieci sprężonego powietrza są najsłabszym ogniwem układów sprężonego powietrza. Straty jakie 
generują często osiągają poziom 40% wydajności całego układu. 
 

Silnik elektryczny 
Maszyna elektryczna w której energia elektryczna zamieniana jest na energię mechaniczną (obrotową). 
W sprężarkach najczęściej stosuje się silniki elektryczne klatkowe tzn. takie w których wirnik jest walcem 
zbudowanym z pakietu blach ferromagnetycznych ze żłobkami wypełnionymi aluminiowymi lub miedzianymi 
prętami przyłączonymi z pierścieniami czołowymi z tego samego metalu. Pręty razem z pierścieniem tworzą rodzaj 
metalowej klatki. 
Ze względu na sposób mocowania dominującą konstrukcją w budowie sprężarek są tzw. silniki kołnierzowe, które 
mocowane są z kolejnymi podzespołami (sprzęgło, stopień śrubowy) poprzez kołnierz będący elementem obudowy 
silnika. 
 

Spadek ciśnienia 
Różnica ciśnień na wejściu i wyjściu elementu (układu), mierzona w określonych warunkach. 
 

Sprężarka 
Sprężarka jest to maszyna robocza, która dostarcza powietrze o ciśnieniu podwyższonym w stosunku do ciśnienia 
początkowego. 
 

Sprężarka bezolejowa 
Sprężarka, w której sprężany gaz (np. powietrze) nie ma kontaktu z olejem smarującym lub chłodzącym. 
 

 
 



Sprężarka spiralna 
Sprężarka wyporowa, w której komorą sprężania stanowi przestrzeń pomiędzy dwoma elementami, w kształcie 
luźnej spiralnej wstęgi, umieszczonymi jeden w drugim, oraz bocznymi, płaskimi ścianami korpusu. Powietrze jest 
sprężane w sposób ciągły przy wykorzystaniu dwóch spiral. Jedna jest nieruchoma a druga wprawiana  w ruch 
obrotowy. Brak kontaktu pomiędzy spiralami (brak wymogu  smarowania w stopniu sprężającym) powoduje, że 
uzyskujemy powietrze czyste, nie zawierające oleju. Powietrze na wyjściu jest pozbawione pulsacji.  
 

Sprężarka śrubowa 
Sprężarka wyporowa, której komora sprężania stanowi przestrzeń pomiędzy dwoma zazębiającymi się wirnikami w 
kształcie ślimaka i wewnętrzną ścianą korpusu. W miarę obrotu wirników komora sprężania zostaje w pierwszej 
kolejności odcięta od otworu wlotowego w korpusie, a następnie miejsce kontaktu wirników zmienia położenie 
wzdłuż ich osi zmniejszając w ten sposób objętość komory sprężania, aż do momentu połączenia się jej z wylotem. 
 

Sprężarka śrubowa z wtryskiem płynu (oleju)  
Sprężarka śrubowa z wtryskiem płynu jest chłodzona i smarowana przez płyn, który jest wtryskiwany do komory 
sprężania, a często także do łożysk sprężarki. Płyn ma schładzać i smarować element sprężający i zmniejszać 
przecieki w kierunku wlotu. Dzisiaj najczęściej stosowanym płynem jest olej, który ma dobre właściwości smarne. 
Jednakże stosowane są także inne płyny np. woda. 
 

Sprężarka tłokowa 
Sprężarka wyporowa, w której zmiana objętości komory sprężania następuje w wyniku przemieszczania się 
sztywnego elementu (tłoka), który stanowi jedną ze ścian komory i szczelnie przylega do ścian sąsiednich. Tłok 
najczęściej ma kształt walca, napędzany jest przez układ korbowy i wykonuje prostoliniowe ruchy posuwisto- -
zwrotne. 
 

Sprężarka wyporowa 
Cechą charakterystyczną sprężarek wyporowych jest stała początkowa objętość powietrza lub gazu znajdująca się w 
zamkniętej przestrzeni i zwiększanie ciśnienia na skutek zmniejszania tej przestrzeni. 
Pompka rowerowa jest najprostszym przykładem sprężarki wyporowej, gdzie powietrze jest zasysane do cylindra i 
sprężane przez poruszający się tłok. 
 

Sprężarka zębata 
Element sprężający w sprężarkach zębatych składa się z dwóch wirników w kształcie zębów zamkniętych w 
obudowie, które obracają się w przeciwnych kierunkach w komorze sprężania wypierając powietrze z przestrzeni 
międzyrębnych. 
 

Sprężarkownia 
Pomieszczenie o charakterze stałym lub przenośnym zapewniające sprężarkom i urządzeniom pomocniczym  
ochronę przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi i zapewniające im optymalne warunki pracy, tzn. komfort 
termiczny pomiędzy +5

0
C, a +45

0
C, czystość dostawy powietrza oraz usunięcie nadmiaru gorącego powietrza z 

układu wylotowego/wyrzutowego sprężarek. Ciepło wydzielające się w trakcie procesu sprężania powietrza może 
być odzyskiwane poprzez stosowanie rekuperatorów (wymienników) woda- woda lub powietrze. W ten sposób 
można odzyskać do 90% wydzielającego się ciepła. Sprężarki są zabezpieczone przed rozruchem na zimno poniżej 
T= +3

0
C. Do zainstalowania sprężarek nie są wymagane specjalne fundamenty. Wystarczy płaska podłoga o 

nośności ok. 250m
2
. Należy zapewnić swobodny dostęp do sprężarki (minimum 1m z każdej strony) oraz sprawnie 

działającą wentylację. Do pomieszczenia sprężarkowni należy doprowadzić kabel elektryczny o odpowiednim 
przekroju dla zainstalowanego silnika. Należy zainstalować rozdzielkę elektryczną z odpowiednio dobranym 
zabezpieczeniem prądowym. 
 

Spust kondensatu 
Urządzenie służące do odprowadzania kondensatu wytworzonego podczas produkcji i uzdatniania sprężonego 
powietrza. 
 
Stopień śrubowy 
Para wirników śrubowych, z odpowiednio ukształtowanymi zębami na wirniku głównym i wrębami międzyzębnymi 
na wirniku pomocniczym, łożyskowana w obudowie żeliwnej. 
Siły promieniowe w stopniu śrubowym; przenoszą łożyska wałeczkowe, a siły osiowe od strony tłocznej łożyska 
kulkowe lub baryłkowe.  
 

 
 



Sterowanie sprężarek odciążenie / dociążenie  
Najbardziej popularny system sterowania sprężarkami. Polega na regulacji pracy urządzenia za pomocą zaworu 
odciążającego, który zamyka lub otwiera zawór ssący w zależności od zapotrzebowania na sprężone powietrze. 
 

Stopień śrubowy - jest głównym zespołem sprężarki śrubowej i wykonuje pracę sprężania powietrza. Smarowanie i 
chłodzenie modułu śrubowego zapewnia układ olejowy. Maksymalne ciśnienie na jakie został zaprojektowany 
wynosi 16 bar. 
 

Średnica znamionowa 
DN - wewnętrzna średnica rurociągu nie uwzględniająca grubości ścianki rury. W zależności od średnicy i rodzaju 
materiału średnica znamionowa DN i średnica zewnętrzna DZ mogą znacznie się różnic. Tabele handlowe i 
produkcyjne  operują średnicami zewnętrznymi , a do obliczeń wygodnie jest używać średnic nominalnych. 
 

Średnice znamionowe rur i wymiary typoszeregów 
 

DN CALE DIN ISO METRYCZNE DIN 11850 

6 1/8 '' - 10.00 mm 8.00 mm x 1.00 mm - 

8 1/4'' - 13.50 mm 10.00 mm x 1.00 mm - 

10 3/8'' 14.00 mm 17.20 mm 12.00 mm x 1.00 mm 12.00 mm x 1.00 mm 

15 1/2'' 20.00 mm 21.30 mm 18.00 mm x 1.50 mm 18.00 mm x 1.50 mm 

20 3/4'' 25.00 mm 26.90 mm 23.00 mm x 1.50 mm 22.00 mm x 1.50 mm 

25 1'' 30.00 mm 33.70 mm 28.00 mm x 1.50 mm 28.00 mm x 1.50 mm 

32 1 1/4'' 38.00 mm 42.40 mm 35.00 mm x 1.50 mm 34.00 mm x 1.50 mm 

40 1 1/2'' 44.50 mm 48.30 mm 43.00 mm x 1.50 mm 40.00 mm x 1.50 mm 

50 2'' 57.00 mm 60.30 mm 54.00 mm x 2.00 mm 52.00 mm x 1.50 mm 

65 2 1/2'' 76.10 mm 76.10 mm 69.00 mm x 2.00 mm 70.00 mm x 2.00 mm 

80 3'' 88.90 mm 88.90 mm 84.00 mm x 2.00 mm 85.00 mm x 2.00 mm 

100 4'' 108.00 mm 114.30 mm 104.00 mm x 2.00 mm 104.00 mm x 2.00 mm 

125 5'' 133.00 mm 139.70 mm 129.00 mm x 2.00 mm 129.00 mm x 2.00 mm 

150 6'' 159.00 mm 168.30 mm 154.00 mm x 2.00 mm 154.00 mm x 2.00 mm 

200 8'' 216.00 mm 219.10 mm 204.00 mm x 2.00 mm 
 

250 10'' 267.00 mm 273.00 mm 254.00 mm x 2.00 mm 
 

300 12'' 318.00 mm 323.90 mm 304.00 mm x 2.00 mm 
 

350 14'' 368.00 mm 355.60 mm 354.00 mm x 2.00 mm 
 

400 16'' 419.00 mm 406.40 mm 
  

450 18'' 459.00 mm 457.20 mm 
  

500 20'' 521.00 mm 508.00 mm 
  

600 24'' 622.00 mm 609.60 mm 
  

700 24'' 720.00 mm 711.20 mm 
  

800 28'' 820.00 mm 812.80 mm 
  

900 32'' 920.00 mm 914.40 mm 
  

1000 40'' 1020.00 mm 1016.00 mm 
  

 

Wyłącznik ciśnieniowy - presostat 
Steruje pracą sprężarki w nastawionym zakresie ciśnień. 
 

Uzdatnianie sprężonego powietrza 
Powietrze atmosferyczne zasysane przez sprężarkę zawiera zanieczyszczenia stałe oraz wodę. Również sprężarka 
stanowi źródło zanieczyszczeń (olej, produkty zużycia). Zatem po sprężeniu, do instalacji prze- pływa powietrze 
zawierające parę wodną, pyły, pary oleju i niewielkie ilości agresywnych gazów. Sprężone powietrze po opuszczeniu 
sprężarki jest na tyle gorące, że w zetknięciu ze znacznie niższą temperatura otoczenia wytrąca się z niego 
kondensat powodujący korozję rurociągów i zainstalowanych urządzeń. Uzdatnienie sprężonego powietrza to jego 
schłodzenie, osuszenie, odpylenie i odolejenie. W tym celu stosuje się różne rozwiązania, dobrane do 
indywidualnych potrzeb użytkowników, oparte na takich urządzeniach jak: chłodnice końcowe, osuszacze ziębnicze, 
osuszacze adsorpcyjne, filtry powietrza, separatory cyklonowe, separatory oleju z wody, spusty kondensatu. 



 
 

Warunki normalne 
 to parametry odniesienia umożliwiające porównywanie wydajności sprężarek różnych dostawców. warunki 
normalne techniczne (powietrze swobodnie zasysane - FAD - Free Air Delivery) lub warunki normalne fizyczne. 
Warunki techniczne, to warunki na ssaniu,  ciśnienie atmosferyczne otoczenia wynosi 1 bar (101325 Pa), a 
temperatura otoczenia 20°C (293 K). Wydajność sprężarki określa się w takich warunkach jako [m

3
/min; m

3
/h; 

l/min; l/s]. 
Warunki normalne fizyczne, to parametry odniesienia, gdy ciśnienie atmosferyczne otoczenia wynosi 1 bar (101325 
Pa), a temperatura otoczenia 0

o
C (273K). Wydajność sprężarki określa się w takich warunkach jako [Nm

3
/min; 

Nm
3
/h; Nl/min; Nl/s].W związku z tym, że wpływ na strumień zasysanego powietrza ma także zawarta w nim para 

wodna, należy zwrócić uwagę, że większość parametrów podawana jest przy założeniu wilgotności względnej 
równej zero.  
Norma PN - ISO 1217 reguluje sposoby pomiaru parametrów sprężarek oraz metody ich odbioru technicznego. 
Większość dostawców (nie wszyscy!), podają wydajność swoich sprężarek zgodnie z ISO 1217 Aneks C., 
przeliczonych na warunki normalne techniczne (FAD), czyli wydajność zmierzona jest na wylocie z agregatu 
sprężarkowego (nie samego stopnia śrubowego), metodami pomiarowymi zalecanymi przez normę (zwężki, dysze z 
pomiarem przytarczowego spadku ciśnienia), i odniesiona do warunków odniesienia: 1 bar, 20°C, ψ = 0%. Są firmy 
które zawyżają swoje parametry podając wydajność stopnia śrubowego (nie całego agregatu, czyli wg ISO1217, 
Aneks B!), a więc metodą pomiaru zupełnie nie normatywną. 
 

Wilgotność względna 
Wilgotność względna jest definiowana jako stosunek rzeczywistej zawartości wody w powietrzu do ilości wody, 
która jest możliwa do utrzymania przy danej temperaturze. 
 

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej α 
Współczynnik rozszerzalności oznacza o ile zwiększa się długość jednostki długości po ogrzaniu o jednostkę 
temperatury (1K). Jednostką współczynnika rozszerzalności liniowej jest odwrotność kelwina. Rozszerzalność 
liniową określa się tylko dla ciał stałych.  
W pneumatyce ma on duże znaczenie z uwagi na występujące duże różnice temperatur w pracy rurociągów 
sprężonego powietrza. 



 
Dla rur cienkościennych ze stali węglowej wygląda on następująco: 
 

 
długość rury 

Różnica temperatur ΔT 

ΔT=30 K ΔT=50K ΔT=70K 

wydłużenie liniowe w [mm] 

1m 0,36 0,6 0,84 

5m 1,8 3,0 4,2 

10m 3,6 6,0 8,4 

 
Zawór bezpieczeństwa 
Zawór zabezpieczający układ pneumatyczny przed wzrostem ciśnienia do niebezpiecznego poziomu, nie dopuszcza 
do przekroczenia określonej wartości przez odprowadzenie nadmiaru czynnika do atmosfery po przekroczeniu 
ciśnienia dopuszczalnego. 
Przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie ( w krytycznych przypadkach rozerwaniem zbiornika) chroni 
użytkownika zawór bezpieczeństwa. Jego konstrukcja i parametry określone są dla danego urządzenia 
ciśnieniowego. W stanie spoczynku zawór pozostaje zamknięty, a jego otwarcie następuje tylko podczas wzrostu 
ciśnienia powyżej wartości zadanej. W chwili ustabilizowania się mi ciśnienia poniżej niebezpiecznej wartości 
dochodzi do ponownego zamknięcia zaworu. Zawór bezpieczeństwa zbudowany jest z metalowego korpusu, w 
którego wnętrzu osadzona jest sprężyna. Jej wstępne napięcie odpowiada wartości ciśnienia otwarcia. W celu 
okresowego sprawdzania sprawności zaworu bezpieczeństwa stosuje się uchwyt, którego pociągniecie lub 
przekręcenie powoduje krótkotrwałe otwarcie zaworu i wypływ czynnika z zabezpieczonego urządzenia lub 
instalacji.  
Zawór bezpieczeństwa podlega okresowym przeglądom przez Urząd Dozoru Technicznego.  
Zawór bezpieczeństwa musi posiadać dokumenty potwierdzające jego niezawodność. 
 

Zawór ssący 
Jest sterowany ciśnieniem. Otwiera bądź zamyka kanał wlotowy do stopnia śrubowego. 
 

Zawór minimalnego ciśnienia  
Zawór zwrotny zapewniający prawidłowy przepływ oleju od chwili uruchomienia i pracy na biegu jałowym. 
 

Zbiornik sprężonego powietrza 
Większość kompresorów wyposażona jest w zbiornik ciśnieniowy, który służy do przechowywania zapasu powietrza 
pod ciśnieniem. Zbiorniki dostępne są w wielu wersjach objętościowych (od kilku do kilku tysięcy litrów 
pojemności), a także jako pionowy lub poziomy zbiorniki poziomy. Małe zbiorniki (do 300l) wyposażone są 
najczęściej w koła jezdne i dyszel umożliwiające bardzo łatwe przemieszczanie kompresora.  
 

Zbiorniki ciśnieniowe, których iloczyn pojemności (w litrach) i ciśnienia (w barach) przekracza wartość 50, 
podlegają wymogowi ewidencji i dopuszczenia do ruchu przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego). Z obowiązku 
rejestracji zbiornika w UDT, zwolnione są jedynie podmioty, które wykorzystują kompresor/zbiornik do celów 
prywatnych. Sprężarki, posiadają komplet oryginalnych dostarczonych przez producenta dokumentów dla UDT. 
 

Zbiorniki wykonane są na ogół ze stali węglowej lub stali kwasoodpornej. Kształt rurowy, z przyspawanymi do nich 
owalnymi dennicami, umożliwia równomierny rozkład ciśnienia na ścianach zbiornika. Przyłącza montażowe są 
wspawane i nagwintowane, dzięki czemu możliwe jest łatwe i bezpieczne podłączenie osprzętu pneumatycznego 
do zbiornika.  
W dolnej części zbiornika znajduje się spust kondensatu z zaworem. Bardzo ważne jest regularne spuszczanie 
kondensatu ze zbiornika, ponieważ zapewnia to ochronę wnętrza zbiornika przed korozją.  
Wszystkie kompresory wyposażone są w zawór zwrotny, zamontowany na zbiorniku. Odpowiada on za transport 
powietrza w jedną stronę – od agregatu sprężarkowego do zbiornika i odcięcie powrotu. Jako elementy zamykające 
w zaworach zwrotnych wykorzystuje się membranę lub kulkę. Otwarcie zaworu następuje pod wpływem siły 
ciśnienia wspomaganego sprężyną. Połączenie agregatu sprężarkowego z zaworem najczęściej jest realizowane przy 
pomocy specjalnie ukształtowanej aluminiowej rurki. Może ona byd mocowana do zaworu za pomocą specjalnej 
nakrętki i uszczelniona na stożku lub poprzez użycie specjalnej beczułki zaciskowej. W zależności od wydajności 
kompresora i pojemności zbiornika stosowane są różne wielkości zaworów zwrotnych.  
Jest instalowany najczęściej w pomieszczeniu sprężarkowni lub jej sąsiedztwie, bezpośrednio za sprężarką i 
chłodnicą końcową natomiast przed filtrami i osuszaczami sprężonego powietrza. Oprócz magazynowania 
powietrza steruje pracą sprężarki (zbiornik pozwala na uniknięcie częstego włączania i wyłączania się sprężarki) oraz 
schładzanie sprężonego powietrza Zbiornik tłumi pulsacje powietrza wytwarzanego przez sprężarkę. 



 
Obliczenie wielkości zbiornika: 
 

Q x pWE x TWY 

V= -------------------------- 
1500 x f x Δp x TWE 

gdzie: 
V- objętość zbiornika w dm3 

Q- wydajność sprężarki w m3/min 
pWE – ciśnienie wlotowe w bar –dla naszej szerokości geograficznej wynosi ok. 1 bar 
TWY – temperatura sprężonego powietrza na wyjściu ze sprężarki w K 
f – częstotliwość załączania się sprężarki np. 1/30 –jeden cykl na 30 sekund. 
Δp –różnica ciśnienia minimalnego i maksymalnego, w barach, ustawionego na presostacie. W praktyce wartość ta jest z reguły mniejsza od 1 
bara 
TWE – temperatura powietrza na wlocie do sprężarki w K. 

- Alternatywnie dla szybkiego szacunku wielkości zbiornika można założyć: 
 
                                                                               Vzb= (½ ÷ ⅓) x QFAD[m3/min] 
 

Zbiornik oleju 
Jest pierwszym elementem oczyszczania sprężonego powietrza z drobin oleju. Zastosowanie separatora oleju w 
dalszej części układu, pozwala obniżyć zawartość oleju w powietrzu do 3 mg/m

3
. 

 



 



 
 
 



 
 
 
 



 



 
 



 



 
 

 



 



 
 



 

 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 
 



 



 



 


