
Tato otázka je kladena velice èasto , proto�e vìtšina

ostatních výrobcù nabízí pouze šroubové a pístové

kompresory.

Obecnì vycházejí rùzné druhy výroby stlaèeného

vzduchu z rùzných technických, energetických a

estetických skuteèností jejich vzniku, co� znamená, �e

dnešní pøevaha šroubových kompresorù není výsledkem

obecnì lepší koncepce oproti jiným druhùm stlaèování,

ale je výsledkem historického vývoje.

Pøedkládané technické srovnání se omezuje na šroubové

a rotaèní kompresory.

Rotaèní kompresory jsou jednostupòovì pracující

vícekomorové kompresory.

V kruhovém válci, jednotce statoru, rotuje excentricky

ulo�ený rotor s podélnými drá�kami.

V tìchto drá�kách se pohybují ocelové lamely , které se

pøi rotaci vznikající odstøedivou silou vysunují ke stìnì

statoru a tak vznikají jednotlivé komory (obr. 1).

Ke stlaèování dochází v tìchto objemovì rozdílných

komorách.

Pøes sací filtr a sací regulátor vstupuje vzduch do komor.

Otáèením se komory pohybují smìrem nahoru, vzduch v

komorách je uzavøen a pomocí zmenšování objemu

kontinuálnì stlaèován (obr. 2) .

K výstupu stlaèeného vzduchu dochází na horní stranì

statoru, kde je objem komory nejmenší a stlaèení nejvìtší.

Jak pracuje rotaèní kompresor ?

Proè vyrábí MATTEI rotaèní
lamelové kompresory ?

Obrázek 1

Odstøedivou silou pøi otáèení rotoru se lamely vysunují
proti stìnì statoru a uzavírají jednotlivé komory.

Obrázek 2

V oblasti nejbli�ší vzdálenosti mezi rotorem a vnitøní
stranou statoru se zaèíná zvìtšovat objem komor
(fáze sání) a na protìjší stranì dosáhne objem
maximální hodnoty. V zónì stlaèování dochází
zmenšováním objemu ke stlaèování nasátého
vzduchu.
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Jak pracuje šroubový kompresor ? Objemová úèinnost

Šroubové kompresory jsou dvourotorové stroje, pracující

na principu vytlaèování.

Na obou rotorech ( hlavním a vedlejším) je vyrobeno více

šroubových drah, které jsou vedeny okolo rotoru a

pøesnì do sebe pøi otáèení rotorù zapadají.

Jsou ulo�eny s minimálními mezerami a tolerancemi ve

dvou válcích ( obr. 3) .

Rotory jsou fixovány pomocí váleèkových lo�isek a

vedlejší rotor pohání zpravidla profil hlavního rotoru. Je

však mo�ný i synchronizovaný pohon pomocí ozubených

kol.

Pøi otáèení rotorù prochází dráhy jejich profilù pøes otvor

sání a k jeho uzavøení dojde v maximální velikosti sacího

objemu. K výstupu stlaèeného vzduchu dochází na

opaèné stranì.

Objemová úèinnost kompresoru je dána pomìrem

skuteènì stlaèeného vzduchu k teoreticky vypoètenému

objemu vzduchu.

Objemová úèinnost je ve skuteènosti závislá na ztrátách

uvnitø kompresoru ( interní úniky stlaèeného vzduchu).

Vzhledem k tìmto ztrátám je tato úèinnost v�dy menší ne�

100%.

Èím jsou menší vnitøní úniky stlaèeného vzduchu,

tím vyšší je objemová úèinnost a ni�ší specifický

pøíkon elektromotoru na m3 stlaèeného vzduchu.

Obrázek 3
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Ztráty vlivem netìsnosti na vnitøní

stranì statoru

Lamely rotaèního kompresoru jsou odstøedivou silou,

vznikající otáèením rotoru, vysunovány ven a klou�ou

témìø bezdotykovì na olejovém filmu po stìnì statoru.

Lamely garantují v�dy úplné zatìsnìní jednotlivých

komor proti interním únikùm , napø. mezi jednotlivými

komorami.

V tomto hraje olej velmi významnou roli, není tedy pou�it

jen k mazání a odvodu tepla. Olej podtéká pod

zaoblenými lamelami a tìsní tak vzájemnì jednotlivé

komory (obr. 4).

Tak dochází k dokonalému oddìlení sací strany od strany

stlaèování v místì výstupu stlaèeného vzduchu, k èemu�

postaèí pouze jedna øada lamel (obr.5).
Výborné zatìsnìní jednotlivých komor pomocí

vstøikovaného oleje umo�òuje výrobu rotaèního

kompresoru v bì�ných tolerancích moderními CNC

Obrázek 4

Bìhem fáze stlaèování je do prostoru komor vstøikován

olej pro zajištìní chlazení, mazání lamel a utìsnìní

komor.
Jak vznikajícím olejovým filmem, tak i rotací

vznikajícími olejovými výbì�ky jsou komory bezpeènì

tìsnìny proti ztrátám.

Obrázek 5

Jedna øada lamel je plnì dostaèující k oddìlení tlakové
a sací strany.



V pøípadì šroubového kompresoru závisí interní úniky

vzduchu na pøesnosti výroby šroubového páru (tolerance

v oblasti setin milimetru) a na vznikajících axiálních silách.

Vzhledem k jinému konstrukènímu principu nemù�e olej

rovnomìrnì zatìsòovat jednotlivé prostory stlaèování v

porovnání s rotaèním kompresorem (obr. 6).

U šroubového kompresoru vytváøí stlaèený vzduch

vzhledem ke šroubové geometrii bìhem provozu axiální

tlak šroubového páru proti èelu na stranì sání (obr. 7).

Ztráty netìsnostmi na èelní stranì

Obrázek 6

Výroba šroubù a statoru vy�aduje u šroubového

kompresoru vyjímeènì vysokou výrobní pøesnost

(výrobní tolerance nìlikok setin milimetru), jinak dojde k

otlaèování šroubù a vzniku interních ztrát.
Obrázek 7

Axiální síly, vznikající u šroubového kompresoru,

vytváøejí tlak šroubového páru na èelo na stranì sání. To

vede ke zmenšení štìrbiny na stranì sání a ke zvìtšení

štìrbiny na stranì výtlaku, tedy v kritickém místì.

Úèinnost stlaèování je zde plnì závislá na ulo�ení a

pøesnosti výroby.
Axiální tlak je zachycován speciálními tlakovými lo�isky.

Ztráty kompresoru jsou dány i stupnìm opotøebení

váleèkových lo�isek na stranì sání.
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U rotaèního kompresoru nedochází ke vzniku

axiálních sil a tedy ani k z toho vyplývajícím vnitøním

ztrátám !

Ztrátovému proudìní mezi rotorem, lamelami a èely je

zamezeno pøídavným vstøikováním oleje od èel. Lamely

klou�ou i zde po olejovém filmu, který usazuje rotor a

komory vzájemnì ze strany tìsní (obr. 8).

Objemová úèinnost je výraznì ovlivnìna øešením

problému ztráty na výstupu stlaèeného vzduchu.

Ztrátový otvor šroubového kompresoru se vytváøí na

øezné hranì statoru z prùseèíkù hran šroubù. V tomto

místì jsou pøímo propojeny dva chody rotorù (obr. 9). Tak

pøechází stlaèený vzduch do oblasti ni�šího tlaku a

sni�uje se objemová úèinnost .

Ztráta na výstupu stlaèeného vzduchu u

šroubového kompresoru

Obrázek 8

U rotaèního kompresoru nedochází ke vzniku axiálních

sil. Èelní strany rotoru netøou nikdy o èela statoru. Pøes

otvory v èelech statoru je tlakem vstøikován olej do

meziprostoru, který tak vystøedí rotor. Tento olejový

film zároveò zabrání vzniku netìsností.

Obrázek 9

U šroubového kompresoru existuje jeden kritický bod,

kde ji� nelze zatìsòovat: tam, kde se setkají výøezy

statoru a profily rotorù, vzniká ztráta. Zde mù�e

stlaèený vzduch proudit zpìt do oblasti ni�šího tlaku a

pouze vyššími otáèkami šroubù lze tím vznikající ztráty

eliminovat.
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Všichni výrobci šroubových kompresorù se trvale sna�í

pomocí zmìny profilu rotorù ( asymetrické profily) a

pomocí vyšších otáèek tyto ztráty minimalizovat.

Proto potøebuje vìtšina šroubových kompresorù

pøevodovku (obr. 10) nebo pøevod klínovým øemenem.

Vznikající ztráta je však urèena geometrií šroubového

prvku a úplné odstranìní tohoto problému není mo�né.

Navíc má zvýšení otáèek šroubového prvku za následek

vyšší opotøebení, sní�ení �ivotnosti a sni�ování

objemové úèinnosti kompresoru zmenšením sacího

výkonu.

Skuteèným kritériem pro zhodnocení hospodárnosti

kompresorù je specifický pøíkon. Specifický pøíkon

udává, kolik energie je tøeba pro stlaèení jednoho m3

vzduchu z atmosférického tlaku na potøebný pøetlak a je

mìøen v kW/m3. Sni�ováním specifického pøíkonu se

sni�ují i provozní náklady.

Proto není pøekvapením, �e se o sni�ování specifického

pøíkonu sna�í všichni výrobci kompresorù.

Kompresory MATTEI se vyznaèují objemovou

úèinností vyšší ne� 90%. Tato vyjímeènì vysoká

úèinnost je rozhodující výhodou proti šroubovým

kompresorùm.

Dùle�ité faktory pro ovlivnìní specifického pøíkonu

jsou:

interní ztrátové proudìní vzduchu, èím� je sní�ena

úèinnost stlaèování,

optimální termodynamické vlastnosti stlaèovacího

procesu,

mechanické výkonové ztráty pøi stlaèování.

Hospodárnost výroby stlaèeného

vzduchu

�

�

�

Obrázek 10

Abychom zamezili u šroubového kompresoru ztrátám na výstupu, musíme zvýšit otáèky šroubù. Pro vyšší otáèky je
vìtšinou tøeba pou�ít nìkterý z pøevodù.
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Chlazení vzduchu v prùbìhu stlaèování Mechanické výkonové ztráty

Spotøeba energie pøi výrobì stlaèeného vzduchu je

urèena mimo jiné kvalitou chlazení ve stlaèování.

Pøi stlaèování urèitého mno�ství vzduchu se zároveò s

tlakem zvyšuje i teplota stlaèeného vzduchu, co� opìt

vede ke zvýšení tlaku jedná se zde o kruhový proces.

Teoreticky nejlepší úèinnosti je dosa�eno, je-li bìhem

stlaèování teplota udr�ena konstantní a zmenšení

objemu vede pøímo odpovídajícímu zvýšení tlaku.

K chlazení vzduchu v prùbìhu stlaèování dochází

zpravidla pomocí vstøikováním oleje do prostoru

komprese.

U kompresorù MATTEI dojde ke vstøíknutí oleje pøes

speciální otvory ve stìnì statoru v momentì, kdy je

teplota právì pøedstaèeného vzduchu v pøedchozí (ji�

oddìlené ) komoøe vyšší, ne� teplota vstøikovaného

oleje.

U šroubových kompresorù pracuje chlazení vzduchu

bìhem procesu stlaèování podobnì. Neexistuje

principiální rozdíl vzhledem k rotaèním kompresorùm.

Pro skuteèné porovnání kompresorù je však tøeba

vycházet pouze z reálnì dosa�ených výsledkù. Proto

platí:

Šroubové kompresory musí díky principu konstrukce

pracovat ve vysokých otáèkách ( zpravidla 3.000 a�

9.000 1/min), aby se sní�ily ztráty na výstupu.

Zde dochází ve srovnání s rotaèním kompresorem,

který je napojen pøímo na motor a pracuje s 1450

otáèkami/min, k dalším výkonovým ztrátám:

a/ S vyššími otáèkami šroubù se zvyšuje ztráta tøením

a potøeba chlazení.

b/ Aby bylo dosa�eno tak vysokých otáèek, je tøeba

pou�ít pøevodovku nebo pøevod øemenem, èím� vzniká

ztráta, spotøebovávající a� 5% výkonu motoru.

Pøímé spojení motoru a kompresoru pøispívá u

kompresoru MATTEI k ni�šímu specifickému pøíkonu

obr. 11).

Èím ni�ší je teplota oleje, tím úèinnìjší je proces

stlaèování.

Spojka mezi motorem a rotaèním kompresorem

nemá �ádné energetické ztráty.

Obrázek 11

U rotaèních kompresorù MATTEI jsou motor a kompresor spojeny pøímo pøes elastickou spojku. Kompresor se nemusí

toèit rychleji ne� motor, objemová úèinnost zde není závislá na otáèkách.
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Srovnání hospodárnosti v praxi

Kompresory MATTEI - spolehlivost a

hospodárnost v trvalém provozu

Výrobci kompresorù se v praxi v katalozích omezují pouze

na údaj instalovaného jmenovitého výkonu

elektromotoru.

Tato hodnota je ale pro urèení hospodárnosti kompresoru

nedostaèující, proto�e elektromotory mohou být za

souèasného sní�ení �ivotnosti pøetì�ovány a umo�òují

zvýšení pøíkonu ( servisní faktor).

Další velièinou hodnou zøetele je výkonový faktor motoru,

který dává informaci o tom, jaký skuteèný výkon je k

dispozici na høídeli motoru.

Na motor pøipojený ventilátor, sací filtr, jemný odluèovaè

oleje, zpìtný ventil, dochlazovaè vzduchu a odvadìè

kondenzátu spotøebovávají energii ( a� 5% pøíkonu

celého systému).

Zákazník by si mìl pøi srovnávání hospodárnosti zjistit,

zda se udávaný výkon kompresoru ( výkonnost, tlak,

jmenovitý pøíkon/pøíkon na høídeli) vztahuje napø. pouze

na stlaèovací prvek bez sacího filtru, nebo zda údaje platí

pro celé zaøízení.

Rotaèní kompresory MATTEI mají prùmìrný specifický

pøíkon (ve vztahu k pøíkonu na høídeli) na 1 m3 vzduchu

stlaèeného vzduchu na 7 bar od 6,3 do 6,4 kW a jsou do

nìho zahrnuty ztráty všech komponentù kompresoru

vèetnì odvadìèe kondenzátu.

Dodateènì lze k tomuto tématu podotknout, �e norma

ISO 1217 dovoluje 5% zmìny výstupního výkonu a

zmìny pøíkonu a� 6% oproti udávaným hodnotám.

Udání tìchto tolerancí je dùle�ité, proto�e jinak pøi

maximálním pøetí�ení motoru (a� 15%), lze teoreticky

dojít k fantastickým hodnotám specifického pøíkonu.

Lamely kompresoru jsou odstøedivou silou stále tlaèeny

na stìnu statoru a zaruèují spoleènì s olejem stále plné

utìsnìní jednotlivých komor. Eventuálnì vzniklé axiální

síly zachytí bezproblémovì olej, vstøikovaný do èel

statoru, který rotor ihned vyrovná.

Kompresory MATTEI se vyznaèují vysokou spolehlivostí a

hospodárností pøi vysoké �ivotnosti.

Tyto vlastnosti jsou dány:

nízkým mechanickým zatí�ením,

vyjímeènì jednoduchou konstrukcí nízkými

servisními náklady,

dlouholetými zkušenostmi firmy MATTEI s výrobou

rotaèních kompresorù,

výbornými výkonovými parametry.

Realistická hodnota specifického pøíkonu se mù�e od

výpoètu dle katalogových dat lišit a� o 20%.

Oproti šroubovým kompresorùm jsou rotaèní

kompresory MATTEI výkonovì stabilní, t.j neexistují

�ádné výkonové rozdíly mezi kompresory v jedné

typové øadì, ani zmìny výkonosti se stáøím

kompresoru.

�

�

�

�
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Dlouhodobé mechanické zatí�ení

U rotaèních kompresorù MATTEI nedochází ani po

letech intenzivního pou�ívání k poklesu výkonnosti.

Lamely klou�ou díky nízkým otáèkám témìø bezdotykovì

po olejovém filmu po stìnách statoru.

Praxe ukazuje, �e lamely

i po 50.000 provozních hodinách .

Pokud by po dlouhé dobì pou�ívání došlo k opotøebení

lamel, není tím nijak sní�ena tìsnost, proto�e lamely se

mohou stále volnì pohybovat v drá�kách rotoru a tím

zajistit tìsnost komor (obr. 12).

U šroubových kompresorù je vìtšinou vedlejší šroub

pohánìn šroubem hlavním, èím� vzniká tlak na drá�ky

šroubu. Tento tlak na velmi malé plochy mù�e být tak

vysoký, �e naruší olejový film a mazání sel�e.

V tomto pøípadì je opotøebení nevyhnutelné (obr. 13).

pracují bez zjevného

opotøebení

Obrázek 12

Lamely se pohybují bezodporovì v drá�kách rotoru a

jsou tak ve stálém kontaktu s vnitøní stìnou rotoru.

Samy se pøizpùsobí ( dle opotøebení) a extrémnì

pøesná výroba není nutná. Zaruèují perfektní utìsnìní

jednotlivých komor i po desetitisících provozních hodin.

Obrázek 13

Pøenos síly z hlavního na vedlejší šroub (k vytvoøení

rotace) je realizován pouze na malých plochách. Zde

dochází k velkému tlaku, který mù�e poškodit olejový

film a následnì mít za následek vyšší opotøebení.
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U rotaèního kompresoru nedochází ke vzniku �ádných

axiálních sil a tedy k �ádným ztrátám v tøení

mezi rotorem a èelem statoru, k èem� dochází pøi

opotøebení lo�isek šroubù šroubového kompresoru.

Mechanické tlakové zatí�ení nebo ztráty tøením stykem

rotoru s èelem statoru jsou u kompresorù MATTEI

vylouèeny (obr. 14).

Rotor se v �ádném místì ani po dlouhé dobì provozu

nedotýká statoru.

Nejmenší vzdáleností od stìny statoru dosahuje rotor v

místì, kde je kompresní tlak nejvyšší, a tento tlak vytváøí

radiální sílu, která má snahu oddalovat rotor od statoru

(obr.15).

Obrázek 14

Díky zaobleným koncùm lamel klou�ou tyto lamely

témìø bezdotykovì na olejovém filmu, èím� nedochází

témìø k �ádnému opotøebení.

Obrázek 15

Tlak ve statoru zajiš�uje, �e se stator a rotor nemohou

dotknout.

10



U šroubového kompresoru mají radiální síly ji� pøi malém

opotøebení lo�isek za následek tøení šroubového páru se

stìnami rotoru, proto�e šroubový prvek je vyroben s

nejpøesnìjší tolerancí, aby bylo dosa�eno co nejvyšší

poèáteèní úèinnosti (obr. 16).

U rotaèních kompresorù MATTEI je rotor ulo�en v

pøesných pouzdrech z bílého kovu. Toto ulo�ení se

ukázalo jako nejménì hluèné a s podstatnì vyšší

�ivotností, ne� u váleèkových lo�isek.

Váleèková lo�iska jsou konstrukènì nutná pouze tehdy,

kdy� se musí rotor ve statoru otáèet s absolutní axiální

pøesností, co� je pøípad šroubových kompresorù. Pokud u

nich dojde ke kontaktu šroubù se stìnou statoru, dochází

k výraznému opotøebení, eventuálnì i k zadøení (obr. 17).

Jednoduchost konstrukce

Obrázek 16

Ji� pøi minimálním opotøebení lo�isek dochází ke tøení

rotrù o stìnu statoru vlivem radiálního tlaku.

Obrázek 17

Pokud dojde u šroubového kompresoru ke tøení šroubù

se stìnou statoru, dochází k výraznému opotøebení,

eventuálnì i k zadøení.
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U rotaèního kompresoru je prùmìr rotoru podstatnì

menší ne� vnitøní prùmìr statoru. Eventuální tolerance v

ulo�ení nevede prakticky k �ádnému poškození, proto�e

lamely se pøizpùsobují statoru a nemohou se zablokovat

(obr. 18).

K mazání ulo�ení dochází automaticky tlakem ve vnitøní

komoøe ( mazání diferenèním tlakem): èím vyšší je

diferenèní tlak, tím lepší je mazání.

U šroubových kompresorù vy�aduje mechanické

zpracování šroubù speciální a zpravidla velmi drahé

obrábìcí stroje, oba rotory tvoøí vìtšinou nedílný pár.

Pro výrobu rotaèních kompresorù jsou potøebné

standartní obrábìcí stroje, které dosahují bì�ných

tolerancí. Všechny komponenty jsou samostatnì

vymìnitelné

U šroubových kompresorù je po nìkolika málo letech

bì�nì tøeba vymìnit šroubový pár spoleènì s lo�isky a

pøevody.

Demontá� a montá� na rotaèním kompresoru lze provést

v krátkém èase za pou�ití standartního náøadí na místì.

Vìtšina vìtších komponentù je vyrobena z hliníku, co�

ulehèuje servisní práce.

Nakonec se nabízí i mo�nost rozlo�it kompresor do

jednotlivých stavebních skupin (rotor-stator, jemný

odluèovaè, chladiè, atd.), co� umo�òuje jednoduchou

detekci poruchy a výmìnu celých skupin v místì

instalace.

Olejová pumpa je nadbyteèná, proto�e zde není riziko

selhání mazání.

Velkým nákladovým faktorem u generálních oprav je-

vedle výmìn tìsnìní, vzduchového a olejového filtru,

jemného odluèovaèe, O krou�kù a pod.- výmìna lamel

a vlo�ek rotoru (bì�nì po 8- 10 letech).

.

Údr�ba a servis

Obrázek 18

U rotaèních kompresorù se lamely pøizpùsobují

povrchu statoru a nemù�e dojít k zablokování vlivem

tolerance v ulo�ení rotoru.

12



Vyspìlá konstrukce

MATTEI - to znamená ètyèicetiletou tradici ve výrobì

rotaèních kompresorù, to znamená ètyøicet let

optimalizace výkonu a konstrukce jednotlivých

komponentù.

Rotaèní kompresory MATTEI obsahují kompresní prvek,

olejovou komoru, jemný odluèovaè oleje, sací filtr, sací

regulaci, zpìtný ventil, atd., to vše spojené do jedné

kompaktní jednotky.

Na tuto jednotku je pøímo napojen elektromotor a chladiè

oleje/ vzduchu.

Pøitom je kvalita celého zaøízení urèena kvalitou

jednotlivých komponentù:

rotor, stator a lamely jsou vyrobeny ze speciálních

materiálù, co� zaruèuje vysokou �ivotnost,

lamely jsou na stranì statoru zaoblené a klou�ou na

olejovém filmu,

olejový filtr ( výmìnný suchý filtr), vlo�ky jemného

odluèovaèe, kombinovaný chladiè olej /vzduch z

hliníku a tìsnící materiály VITON/MYLAR zajiš�ují

bezproblémovou výrobu stlaèeného vzduchu.

Rotaèní kompresory MATTEI jsou pøipraveny

okam�itì k pou�ití, staèí pøipojit pøívod elektro a

kompresor napojit na tlakovou sí�.

�

�

�

Proè právì rotaèní kompresor MATTEI ?
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Rotaèní kompresory MATTEI -

technická data, která pøesvìdèí

Objemová úèinnost

Specifický pøíkon

Objemová úèinnost jako vztah mezi reálnì vyrobeným

stlaèeným vzduchem a teoretickou hodnotou není

rozhodující pro ekonomické zhodnocení kompresoru. Ale

dobrá a� velmi dobrá objemová úèinnost je výborným

pøedpokladem pro nízký specifický pøíkon kompresoru.

Specifický pøíkon se sní�í na 6,15- 6,25 kW/m3, kdy� jak

to výrobci rádi dìlají, není do celkové energetické bilance

zahrnut ventilátor.

U konstrukèních pøedností kompresorù MATTEI stojí za

zmínku tlaková ztráta mezi stlaèovacím prvkem a

výstupem do tlakové sítì , t.j. za jemným odluèovaèem

oleje, chladièem, odvadìèem kondenzátu a vedením .

Tato ztráta èiní pouze 0,3 - 0,4 bary a specifický pøíkon se

vzhledem k této ztrátì zvýší pouze o cca. 3 %(obr.19).

Rotaèní kompresory MATTEI mají objemovou

úèinnost vyšší ne� 90% pøi stlaèování na 7 bar.

Rotaèní kompresory MATTEI mají v seriovém

provedení specifický pøíkon 6,3- 6,4 kW/m3 pøi

stlaèení na 7 bar.

Obrázek 19

U rotaèních kompresorù MATTEI je tlakový pokles stlaèeného vzduchu na cestì k rozvodùm stl. vzduchu

minimální. To má za následek nepodstatný rozdíl ve specifickém pøíkonu.
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Chlazení oleje a dochlazování vzduchu Separace oleje

Výkonné chlazení oleje je pøedpokladem pro

hospodárnost, provozní bezpeènost a vysokou �ivotnost

kompresoru.

Pøi optimální viskozitì oleje a dobrých mazacích

schopnostech zaruèuje nízká teplota oleje

vyšší �ivotnost a lepší pru�nost pou�itých tìsnìní a O-

krou�kù

lepší tìsnìní celého systému a tím zabránìní

netìsnostem

zpomalení stárnutí oleje

prodlou�ení údr�bových intervalù

všeobecné prodlou�ení �ivotnosti celého kompresoru.

Rotaèní kompresory MATTEI jsou vybaveny velkoryse

dimenzovanými hliníkovými chladièi a zaruèují

bezporuchový provoz pøi okolních teplotách a� do 50°C.

Pøibezporuchovém provozu nestoupne teplota oleje nad

110 °C.

K maximálnímu omezení tvorby kondenzátu v olejové

komoøe a k zajištìní optimální viskozity oleje pracuje

chlazení oleje s termostaticky regulovaným ventilem.

V pøípadì nízkých provozních teplot uzavøe tento ventil

cestu pøes chladiè oleje, co� vede ke zvýšení teploty oleje.

K tomu dochází zpravidla po startu kompresoru nebo pøi

nízké okolní teplotì.

Výstupní teplota stlaèeného vzduchu je ihned za separací

oleje ni�ší ne� 44°C nad teplotou v sání, t.j pøi okolní

teplotì 20°C je teplota stlaèeného vzduchu max. 64°C.

U standartních modelù s dochlazovaèem vzduchu

vychází z kompresoru stlaèený vzduch o teplotì jen 4-6°C

vyšší, ne� je okolní teplota .

Všechny standartní modely jsou seriovì vybaveny

odvadìèem kondenzátu.

Díky tøem stupòùm filtrace dochází k vysoce úèinné

separaci oleje:

Ze stlaèené smìsi vzduch/olej je pomocí labyrintové

cesty mezi statorem a komorou statoru odlouèen olej z

98%.

Pøedèištìný vzduch vstupuje do separátoru, kde dochází

ve druhém stupni pomocí sní�ení rychlosti proudìní a

zmìny smìru k další mechanické separaci.

Finální stupeò, sestávající ze speciálních filtraèních

elementù sni�uje

.

�

�

�

�

�

Rotaèní kompresory MATTEI mají extrémnì nízkou

spotøebu oleje a zaruèují nízkým obsahem oleje ve

stlaèeném vzduchu jistou, efektivní a hospodárnou

výrobu stlaèeného vzduchu.

obsah zbytkového oleje na

maximálnì 1-3 mg/m3
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Øízení kompresoru pomáhá šetøit energii

Øízení kompresorù MATTEI dovoluje nasazení v trvalém

kontinuálním provozu nebo v automatickém provozu s

odlehèením a chodem naprázdno (obr.20).

V automatickém re�imu volí trojstupòové øízení právì

nejhospodárnìjší provoz:

Kontinuálním otvíráním a zavíráním sacího ventilu

dodává kompresor pouze to mno�ství vzduchu. které je

právì potøebné. To sni�uje spotøebu energie, proto�e

kompresor stále nezapíná a nevypíná, ale pracuje

kontinuálnì pøi konstantním tlaku.

Kdy� je dosa�eno max. tlaku v síti, uzavøe se sací ventil a

poklesne vnitøní tlak v kompresoru za dále bì�ícího

motoru. Kompresor pracuje v odlehèeném stavu a

spotøeba energie je ni�ší ne� 25% maximálního pøíkonu.

Pokud v prùbìhu chodu naprázdno dojde ke spotøebì

vzduchu, zaène kompresor znovu dodávat stlaèený

vzduch.

K vypnutí dojde, pokud po urèený èas nedošlo ke

spotøebì vzduchu. Motor vypne a kompresor zùstává

pøipraven k dalšímu startu.

a/ proporcionální regulace sání

b/ chod naprázdno

c/ vypnutí motoru v módu stand-by

Obrázek 20

Volbou nejhospodárnìjšího provozu kompresoru dochází k výraznému úspornému efektu.
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