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1. Układ przygotowania powietrza. zwłaszcza w instaJacjach wytwarzających ozon posiadający przewód
ssawny złączony ze sprężarką główną oraz główny przewód tłoczny złączony z wyjściem sprężarki głównej, w
którym szeregowo umieszczone są chłodnica sprężone
go powietrza. osuszacz i zawór rozprężający, znamienny tym. że w miejsce zaworu rozprężającego wstawiona
jest turbina (6), połączona wspólnym wałem ze sprężar
ką wirową (7). przy czym turbina (6) ze sprężarką
wirową (7) tworzą zespół wirnikowy turbozespołu rozprężającego (4). ułożyskowany w poprzecznych łożyskach (8) powietrznych i wzdłużnych łożyskach (9)
powietrznych, zaś sprężarka wirnikowa turbozespołu po
stronie wlotowej połączona jest z atmosferą. a po stronie
wylotowej połączona jest z przewodem na którym umieszczony jest zawór rozdzielczy (I) trójdrogowy, dwupoło
żeniowy.
z obrotowym suwakiem roboczym
napędzanym elektrycznie, w jednym z położeń łączącym
wylot sprężarki wirowej z atmosferą, w drugim zaś wylot
sprężarki poprzez pomocniczy przewód tłoczny (20) z
zaworem rozdzielczym (m trój drogowym, dwupołoże
niowym z obrotowym suwakiem roboczym napędzanym
elektrycznie. łączącym w jednym z położeń pomocniczy
przewód tłoczny (20) z przewodem ssawnym sprężarki
głównej, w drugim zaś przewód ssawny sprężarki głów
nej z atmosferą, zawory (l i m sterowane są impulsami
generowanymi przez czujnik ciśnienia (12) umieszczony
w przewodzie głównym tłocznym (15) pomiędzy osuszaczem (3), a zaworem upustowym (DI).
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1. Układ przygotowania powietrza, zwłaszcza w instalacjach wytwarzających ozon posiadający przewód ssawny złączony ze sprężarką główną oraz główny przewód tłoczny złączony
z wyjściem sprężarki głównej, w którym szeregowo umieszczone są chłodnica sprężonego
powietrza, osuszacz i zawór rozprężający, znamienny tym, że w miejsce zaworu rozprężającego
wstawiona jest turbina (6), połączona wspólnym wałem ze sprężarką wirową (7), przy czym
turbina (6) ze sprężarką wirową (7) tworzą zespół wirnikowy turbozespołu rozprężającego (4),
ułożyskowany w poprzecznych łożyskach (8) powietrznych i wzdłużnych łożyskach (9) powietrznych, zaś sprężarka wirnikowa turbozespołu po stronie wlotowej połączona jest z atmosferą,
a po stronie wylotowej połączonajest z przewodem na którym umieszczony jest zawór rozdzielczy (I) trójdrogowy, dwupołożeniowy, z obrotowym suwakiem roboczym napędzanym elektrycznie, w jednym z położeń łączącym wylot sprężarki wirowej z atmosferą, w drugim zaś wylot
sprężarki poprzez pomocniczy przewód tłoczny (20) z zaworem rozdzielczym (II) trójdrogo-

wym, dwupołożeniowym z obrotowym suwakiem roboczym napędzanym elektrycznie, łączą
cym w jednym z położeń pomocniczy przewód tłoczny (20) z przewodem ssawnym sprężarki
głównej, w drugim zaś przewód ssawny sprężarki głównej z atmosferą, zawory (I i II) sterowane
są impulsami generowanymi przez czujnik ciśnienia (12) umieszczony w przewodzie głównym
tłocznym (15) pomiędzy osuszaczem (3) , a zaworem upustowym (III).
2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że czujnik ciśnienia (12) steruje zaworami
(I i II) w ten sposób, że przy wzroście ciśnienia w głównym przewodzie tłocznym (15) od zera
do określonej wartości zawór (I) łączy wylot sprężarki wirowej z atmosferą, a zawór (II) łączy
przewód ssawny sprężarki głównej z atmosferą, przy ciśnieniu nieco wyższym zawór (I) łączy
wylot sprężarki wirowej poprzez pomocniczy przewód tłoczny (20) z zaworem (II), a przy
dalszym wzroście ciśnienia zawór (II) łączy pomocniczy przewód tłoczny (20) z przewodem
ssawnym (14) sprężarki głównej.
3. Układ według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że zawór upustowy (III) zamontowany
pomiędzy czujnikiem ciśnienia (12) a turbiną (6) steruje przepływem upustowego powietrza do
zbiornika (11) zasilającego łożyska powietrzne (8, 9) turbozespołu rozprężającego.

* * *
Przedmiotem wynalazku jest układ przygotowania powietrza, zwłaszcza w instalacjach
ozon.
Dotychczas w technice znane są i stosowane w kraju i zagranicą układy przygotowania
powietrza w przemysłowych instalacjach wytwarzających ozon opisanych w czasopiśmie "Ozon
News" 1987, Vol. 15 nr 5, s. ]2-16, składające się ze sprężarek zaopatrzonych w filtry pyłowe,
chłodnic sprężonego powietrza, osuszaczy oraz zaworów rozprężających uprzednio sprężone i
osuszone powietrze. W takich układach występują znaczne straty energii w zaworach rozpręża
jących, co znacznie zwiększa koszty w części dotyczącej procesu przygotowania powietrza do
właściwej ozonacji. Wymienione straty ze względu na swoją istotę - straty wewnętrzne spowodowane nieodwracalnością procesu rozprężania są nie do uniknięcia, niemożliwe jest również
zagospodarowanie traconej energii.
Istotą układu przygotowania powietrza, zwłaszcza w instalacjach wytwarzających ozon,
posiadającego przewód ssawny złączony ze sprężarką główną oraz główny przewód tłoczny
złączony z wyjściem sprężarki głównej, w którym szeregowo umieszczone są chłodnica sprężo
nego powietrza, osuszacz i zawór rozprężający jest to, że w miejsce zaworu rozprężającego
wytwarzających
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wstawiona jest turbina, połączona wspólnym wałem ze sprężarką wirową, przy czym turbina ze
sprężarką wirową tworzą zespół wirnikowy turbozespołu rozprężającego, ułożyskowany w
poprzecznych łożyskach powietrznych i wzdłużnych łożyskach powietrznych, zaś sprężarka
wirnikowa turbozespołu po stronie wlotowej połączona jest z atmosferą, a po stronie wylotowej
połączona jest z przewodem na którym umieszczony jest zawór rozdzielczy trójdrogowy ,
dwupołożeniowy, z obrotowym suwakiem roboczym napędzanym elektrycznie, w jednym z
położeń łączącym wylot sprężarki wirowej z atmosferą, w drugim zaś wylot sprężarki poprzez
pomocniczy przewód tłoczny z zaworem rozdzielczym, trójdrogowym, dwupołożeniowym z
obrotowym suwakiem roboczym napędzanym elektrycznie, łączącym w jednym z położeń
pomocniczy przewód tłoczny z przewodem ssawnym sprężarki głównej, w drugim zaś przewód
ssawny sprężarki głównej z atmosferą, zawory sterowane są impulsami generowanymi przez
czujnik ciśnienia umieszczony w przewodzie głównym tłocznym pomiędzy osuszaczem, a
zaworem upustowym. Czujnik ciśnienia steruje zaworami w ten sposób, że przy wzroście
ciśnienia w głównym przewodzie tłocznym od zera do określonej wartości jeden zawór łączy
wylot sprężarki wirowej z atmosferą, a drugi zawór łączy przewód ssawny sprężarki głównej z
atmosferą, przy ciśnieniu nieco wyższym zawór pierwszy łączy wylot sprężarki wirowej poprzez
pomocniczy przewód tłoczny z zaworem drugim, a przy dalszym wzroście ciśnienia zawór drugi
łączy pomocniczy przewód tłoczny z przewodem ssawnym sprężarki głównej. Zawór upustowy
zamontowany pomiędzy czujnikiem ciśnienia, a turbiną steruje przepływem upustowego powietrza do zbiornika zasilającego łożyska powietrzne turbozespołu rozprężającego.
Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że pozwala odzyskiwać w turbozespole rozprę
żającym część energii powietrza sprężonego wstępnie w sprężarce głównej i obniżyć ilość energii
elektrycznej doprowadzanej do napędu tej sprężarki.
Układ według wynalazku przedstawiony jest na schematycznym rysunku.
Układ według wynalazku składa się ze sprężarki głównej 1 połączonej przewodem
ssawnym 14 z zaworem rozdzielczym IItrójdrogowym, dwupołożeniowym. Zawór rozdzielczy
II z obrotowym suwakiem roboczym, napędzanym elektrycznie, w jednym z położeń łączy
przewód 14 z atmosferą poprzez przewód 13 z filtrami pyłowymi, a w położeniu drugim przewód
14 z rurociągiem 20. Po stronie tłocznej sprężarka główna l połączona jest z głównym
przewodem tłocznym 15. Ponadto układ posiada chłodnicę 2 sprężonego powietrza, osuszacz 3
i turbozespół rozprężający 4 połączony przewodem 16 z komorą ozonatora 5. W skład turbozespołu rozprężającego 4 wchodzą turbina 6 połączona wspólnym wałem ze sprężarką wirową 7.
Turbina i sprężarka tworzą zespół wirnikowy, ułożyskowany w poprzecznych łożyskach powietrznych 8 i wzdłużnych łożyskach powietrznych 9, zasilanych sprężonym powietrzem ze
zbiornika 11 poprzez zespół zaworów redukcyjnych 10. Turbina 6 na wejściu połączona jest z
głównym przewodem tłocznym 15, a na wyjściu poprzez przewód 16 z komorami ozonatora 5.
Sprężarka wirowa 7 na wejściu połączonajest z atmosferą przewodem 17 zaopatrzonym w filtry
pyłowe, a na wyjściu poprzez przewód 18 z zaworem rozdzielczym I, trójdrogowym, dwupoło
żeniowym. Zawór rozdzielczy I z obrotowym suwakiem roboczym, napędzanym elektrycznie
w jednym z położeń łączy przewód 18 z atmosferą poprzez przewód 19, w połączeniu drugim
przewód 18 z pomocniczym przewodem 20 łączącym się z zaworem rozdzielczym II. W
głównym przewodzie tłocznym 15 pomiędzy osuszaczem 3 a zaworem upustowym III umieszczony jest czujnik ciśnienia 12 sterujący pracą zaworów rozdzielczych I i II, a pomiędzy
czujnikiem 12 a turbiną 6 zawór upustowy III zasilający zbiornik 11 przewodem 2 l . Wstępnie
zbiornik 11 zasilany jest powietrzem z dodatkowej sprężarki 22.
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