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Folyadékgyûrûs kompresszorok
a vegyiparban

A folyadékgyûrûs kompresszor számos
esetben ideális megoldást nyújt, ugyanis
a gáz egy részét cseppfolyósítja, s így
csak a maradék nagyobb nyomása miatt
kisebb térfogatáramú gázt kell kezelni
vagy elégetni. A megoldás azon ritka ese-
tekhez tartozik, amikor a környezetvéde-
lem és a költségkímélés egybeesik.

Most vizsgáljuk meg a folyadékgyûrûs
kompresszor mûködését.

A folyadékgyûrûs légsûrítés elvét pon-
tosan száz éve, 1905-ben szabadalmaz-
tatta Nash és Siemens.

 A berendezés egy henger alakú ház-
ból és egy excentrikusan csapágyazott
lapátos járókerékbõl áll. A járókerék a
házat nem teljesen kitöltõ folyadékot

A vegyipari folyamatok környezet-
védelmi  emissziós elõírásai a
kibocsátott gázokkal szemben
egyre szigorúbbak.  Most már a
kibocsátott gázok jelentos részét
tisztítani, kezelni kell. A beépí-
tett tisztító berendezések beru-
házási és üzemeltetési költség-
vonzata jelentõs. Fenti költségek
csökkentésére nyújt kedvezõ le-
hetõséget  esetenként a gáz tér-
fogatáramának csökkentése,
kompressziója.

The requirements for the environ-
mental emissions of the proc-
esses of the chemical industry re-
garding the emitted gases are
stricter and stricter. Major part
of the discharged gases has to
be cleaned, treated. Investing in
installing cleaning equipments
and operating them is quite cost-
intensive. To cut the expenses
mentioned above, in some cases
it is a useful way to reduce the
volume rate of flow of the gas,
that is, its compression.

Die an die emittierten Gase auf-
gestellten Emissionsvorschriften
für die Prozesse der chemischen
Industrie sind immer strenger. Ein
beträchtlicher Teil der emittierten
Gase sind zu reinigen und zu be-
handeln. Die Investitions- und Be-
triebskosten der installierten
Reinigungsanlagen sind ziemlich
hoch. Um die erwähnten Kosten
zu reduzieren, ist es eine gute
Möglichkeit, gegebenenfalls den
Raumstrom, die Kompression zu
senken.

Mindkét géptípus kúpos kapus kivite-
le a gáz egyszerû be- és kilépését teszi
lehetõvé, ezáltal energiatakarékosnak
mondható. Említést érdemel még az,
hogy a gépen mindössze egy helyen ta-
lálunk tengelytömítést, ez egyszerûsíti
a karbantartást és minimalizálja a gázki-
szivárgás esélyét.

Szerkezeti anyaga lehet öntöttvas, sav-
álló acél vagy akár más nemesötvözet és
titán.

Különösen elõnyös fáklyagázok, klór-
gáz, vinilklorid monomer és más korrozív
és/vagy robbanásveszélyes gázok sûríté-
sére.

A gép elõnyös tulajdonságainak követ-
keztében további elterjedése várható.

Fábry Gergely
Szent István Egyetem

Környezettechnikai Tanszék

gyûrû alakban történõ forgásra készteti.
Ily módon periodikusan változó – növek-
võ, illetve csökkenõ (szívó, illetve komp-
rimáló)  – kamratérfogatok alakulnak ki
a járókerék lapátjai és a folyadékgyûrû
belsõ palástja által határolt terekben. A
gép vákuumszivattyúként és komp-
resszorként egyaránt népszerû lett,  mi-
vel egyszerû, megbízható,  jól bevált be-
rendezés. Csak egy mozgó alkatrésze
van, aminek viszonylag kicsi a forgási
sebessége, valamint itt nem lép fel fém a
fémen jellegû érintkezés, így ez egyaránt
hosszú élettartamot garantál.

További elõnye a gépnek, hogy alacsony
szinten tartja a gáz hõmérsékletét a  közel
izoterm gáz kompresszió révén, mivel a
kompressziós hõt a gyûrûfolyadék elnye-
li. Meg kell még említeni, hogy viszony-
lag egyszerûen lehet a vegyipari folyamat-
ba beilleszteni. Fentiek miatt rendkívül elõ-
nyös robbanásveszé-
lyes gázok komp-
ressziójának végre-
hajtására.

A berendezést egy-
és kétfokozatú ki-
vitelben gyártják.
A legnagyobb egyfo-
kozatú gépek 5000
m3/h térfogatáram
3,5 bar abszolút nyo-
másra való kompri-
málására képesek.

A kétfokozatú vál-
tozat 14 bar nyomás
elérése mellett 1400
m3/h térfogatáramot
képes sûríteni.

Folyadékgyûrûs kompresszorok üzemtartománya

Kilépõ nyomás – bar abs.
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