
Úprava stlačeného vzduchu
Zvolte si cestu ke správné kvalitě
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Problémy s kvalitou stlačeného vzduchu a jejich následky

Vzduch v atmosféře obsahuje vlhkost a velké množství nečistot. Pokud nejsou odstraněny, 
mohou vážně poškodit pneumatické prvky. Kromě nečistot zvnějšku se během výroby stlačeného 
vzduchu a jeho distribuce v rozvodu dostávají do tohoto vzduchu další nečistoty a také olej. 
Následující schéma ukazuje, jak lze předejít těmto komplikacím použitím správného prvku.

Při stlačování vzduchu a jeho dopravě do místa spotřeby vnikají do systému společně s nasávaným vzduchem částice 
znečištění. Pokud nejsou odstraněny mohou způsobit vážné problémy.

Problémy související
s počasím a ročním obdobím 
Zkreslení údajů díky zvýšené
vlhkosti vzduchu

Vymývání maziva

Koroze
Korozí ucpaný ventil automatického 
odpouštění kondenzátu

Bobtnání pryžových těsnění

Koroze šoupátek, regulátorů 
a pístů

Ztvrdnutí nebo přilnutí prášku
vlivem vlhkosti

Zanesení trysky ofukovací 
pistole

Zanášení rozvodů
Poškozené těsnění

Koroze a 
nečistoty v 

rozvodu

Nečistoty ve 
vzduchu

Prach Olej

Vlhkost Sloučeniny 
uhlíku

Kompresor

Chladič

Sušička
Vzdušník

Filtr 
hlavního
rozvodu

Rozvod 
vzduchu
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Prachové částice

Pachy

Problémy dané přítomností vlhkosti a oleje ve vzduchu Kapky vody

Submikrofiltr

Molekulární 
vysoušeč

Filtr  
s aktivním uhlím 

(odstranění pachů)

Odlučovač
kondenzátu
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Úprava stlačeného vzduchu

Obecně nejsou dostupná žádná pravidla, která by definovala třídu kvality stlačeného vzduchu pro každou aplikaci. Nicméně 
podle normy ISO 8573-1 je možné určit třídy čistoty vzduchu na základě množství částic obsažených ve vzduchu. Tato 
norma kategorizuje čistotu vzduchu třemi číselnými indexy, které definují znečištění pevnými částicemi, vodou a olejem. 
Třída 1:1:1 značí vzduch o nejvyšší čistotě a minimální vlhkosti v rámci klasifikace dané normou ISO 8573-1, naopak 
třída -:-:- by představovala vzduch o příliš vysoké vlhkosti a míře znečištění než aby byla klasifikována.

Účinky na jednotlivá zařízení

Zařízení Vlhkost Olej Pevné částice

Elektromagnetické ventily

 – poruchy funkce v důsledku 
vymývání maziva
 – nefunkční ventil v důsledku 
koroze
 – bobtnání těsnění ventilu
 – kratší životnost

 – bobtnání těsnění ventilu
 – kratší životnost

 – zanesení ventilu
 – poškození těsnění

Pneumatické válce
Kyvné pohony

 – poruchy funkce v důsledku 
vymývání maziva
 – nefunkční ventil v důsledku 
koroze
 – koroze součástí
 – kratší životnost

 – kratší životnost
 – špatné těsnění pístnice
 – kratší životnost

Regulátory 
Prvky s membránou

 – snížení výkonnosti nebo selhání 
systému
 – kratší životnost vlivem koroze

 – snížení výkonnosti nebo selhání 
systému

 – zanesení ventilu
 – poškození těsnění, membrány

Prvky přístrojové techniky
 – kratší životnost vlivem koroze
 – chybná funkce

 – chybná funkce

Tlakové rozvody  – koroze v rozvodech  –  znečištění

Rozprašovače  – znečištění

Pneumatické motory
(lamelový motor, turbína, ...)

 – snížení otáček
 – kratší životnost vlivem koroze

 – snížení otáček nebo selhání 
systému

 – selhání systému díky korozi 
součástí

Ofukovací pistole  – tvorba kondenzátu  – znečištění

Vzduchové mikrometry  –  chyba nebo porucha zařízení

Stupeň čistoty stlačeného vzduchu pro pevné částice, vodu a olej podle normy ISO 8573-1.

Třída

Pevné částice, velikost částic, d(mm) Vlhkost Olej

Max. počet pevných částic na m³
Hmotnostní 

koncentrace Cp
Max. tlakový 
rosný bod

Max. obsah vody 
Cw

Max. obsah oleje

0.10 < d ≤ 0.5 0.5 < d ≤ 1.0 1.0 < d ≤ 5.0 [mg/m3] [°C] [g/m3] [mg/m3]

0 Vlastní specifikace koncového uživatele nebo výrobce stroje a stupeň čistoty přísnější než třída 1

1 ≤ 20 000 ≤ 400 ≤ 10 — ≤ -70 — ≤ 0.01

2 ≤ 400 000 ≤ 6 000 ≤ 100 — ≤ -40 — ≤ 0.1

3 — ≤ 90 000 ≤ 1 000 — ≤ -20 — ≤ 1

4 — — ≤ 10 000 — ≤ 3 — ≤ 5

5 — — ≤ 100 000 — ≤ 7 — —

6 — — — 0 < Cp ≤5 ≤ 10 — —

7 — — — 5 < Cp ≤10 — Cw ≤ 0.5 —

8 — — — — — 0.5 < Cw ≤ 5 —

9 — — — — — 5 < Cw ≤ 10 —

x — — — Cp >10 — Cw > 10 > 5

Třídy kvality stlačeného vzduchu
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Úprava stlačeného vzduchu

Hlavní rozvod Místní rozvod

Označení prvku Filtr hlavního rozvodu  Sušička Odlučovač
kondenzátu Mikrofiltr Submikrofiltr

s předfiltrem Submikrofiltr Molekulární vysoušeč Submikrofiltr Filtr s aktivním uhlím Filtr pro čistý 
vzduch

Filtr pro čisté plyny
Filtr pro 

odstranění 
bakterií

Řada

AFF20~60D AF-D AFF AFF70~90D IDFA3~15E1 IDFA60/70/80/90 IDFA100/125/150F AMG AFM-D AM20~60D AM AM70~90D AMH AFD-D AMD20~60D AMD AMD70~90D IDG AME AMK AMF SFD SFA, SFB, SFC SFDA

Průtok (Nl/min) 300 až 3 700 1 500 až 14 550 2 200 až 6 000 7 000 až 14 500 200 až 2 800 3 400 až 13 500 14 300 až  
22 300 300 až 12 000 200 až 1 000 300 až 3 700 2 200 až 6 000 7 000 až 14 500 200 až 12 000 120 až 600 300 až 3 700 2 000 až 6 000 7 000 až 14 500 50 až 1 000 200 až 12 000 300 až 3 700 2 000 až 12 000 100 až 500 26 až 300 500

Max. teplota vstupního vzduchu 60 °C 50 °C 65 °C 60 °C 60 °C 50 °C / 55 °C 60 °C 45 °C 80 °C, 120 °C 45 °C

Jmenovitý stupeň filtrace 
(účinnost filtrace)

1 µm (99 %)
Účinnost 

odloučení vody: 
99 %

5 µm 3 µm
(99 %)

1 µm (99 %)
Účinnost 

odloučení vody: 
99 %

—
Účinnost 

odloučení vody: 
99 %

0.3 µm
(99.9 %)

0.1 µm
(99 %)

0.3 µm
(99.9 %)

0.1 µm
(99.9 %)

0.01 µm 
(včetně předfiltru 

0.3 µm)

0.01 µm
(99.9 %) — 0.01 µm

(99.9 %) — 0.01 µm
(99.9 %)

0.01 µm
(99.9 %)

Max. obsah oleje na výstupu 1) — 1.0 mg/m3 (ANR)
[0.8 ppm]

0.1 mg/m3 (ANR)
[0.08 ppm] —

0.01 mg/m3  
(ANR) 

[0.008 ppm]

0.003 mg/m3 
[0.0025 ppm]

0.004 mg/m3 
(ANR)

[0.0032 ppm]
—

Třída kvality vzduchu na výstupu podle ISO 2) 5:4:4 6:4:4 Nehodnoceno 5:4:4 — Nehodnoceno 3:4:3 2:4:3 Nehodnoceno 2:4:3 Nehodnoceno 1:4:2 Nehodnoceno 1:4:2 — Nehodnoceno 1:4:1 Nehodnoceno —

Rosný bod — 3 °C 
(při tlaku 0.7 MPa) —

-15 °C, -20 °C
(při teplotě 25 °C 

a atmosférickém tlaku)

-40 °C, -60 °C
(při teplotě 25 °C 

a atmosférickém tlaku)
—

 

Pozn. 1) Při vstupní koncentraci oleje ve stlačeném vzduchu cca. 30 mg/m3 (ANR) nebo méně.
Pozn. 2) Označuje dosaženou kvalitu stlačeného vzduchu dle ISO8573-1:2010 při vstupní třídě kvality                  
              stlačeného vzduchu o hodnotě [7:4:4].
Pozn. 3)  Popisuje nejvyšší třídu kvality stlačeného vzduchu podle ISO 8573-1: 2010 (JIS B8392-1: 2012) 

v daném rozvodu. Vše ovšem závisí na kvalitě vzduchu na vstupu.
Pozn. 4)  Kvalita stlačeného vzduchu důležitá pro zajištění správné funkce prvků.

Systémy pro úpravu stlačeného vzduchu

Skupina Příklad aplikace

Doporučená 
třída kvality 

vzduchu ISO 
podle aplikace3,4)

Maximální počet částic na 
m3 v závislosti na velikosti 

pevných částic d [μm] 

Vlhkost  Olej 
Tlakový 
rosný
bod

Obsah
vody [g/m3]

Obsah
oleje [mg/m3]

Odstranění 
pachů

A

Vzduch s odloučenými kapkami vody
5:7:– 1.0 < d ≤ 5.0 μm: ≤ 100000

-— 7

> 5

Ne

-  ofuk 
  (jednoduché odstranění částic)
- pneumatické nářadí 4:7:–

1.0 < d ≤ 5.0 μm: ≤ 10000

B

Vysušený vzduch 4:6:– ≤ 10 °C

—

- užití pro stejné účely jako u „A“ nebo pokud
  je prudký pokles teploty uprostřed rozvodu

4:5:– ≤ 7 °C

4:4:– ≤ 3 °C

C

Vysušený vzduch 2:6:3

1.0 < d ≤ 5.0 μm: ≤ 100
0.5 < d ≤ 1.0 μm: ≤ 6000

0.1 < d ≤ 0.5 μm: ≤ 400000

≤ 10 °C

≤ 1- doprava vzduchu pro textilní a papírenský průmysl
- pneumatické nářadí
- lakování

2:5:3 ≤ 7 °C

2:4:3 ≤ 3 °C

D

Vysušený a čistý vzduch 1:6:2

1.0 < d ≤ 5.0 μm: ≤ 10
0.5 < d ≤ 1.0 μm: ≤ 400

0.1 < d ≤ 0.5 μm: ≤ 20000

≤ 10 °C

≤ 0.1
- vysoce kvalitní lakování
- impulzní ovládání
- měřicí zařízení
- přístrojová technika
- vysoušení a čištění (přesné díly)

1:5:2 ≤ 7 °C

1:4:2 ≤ 3 °C

E

Vysušený a čistý vzduch
1:6:1 ≤ 10 °C

≤ 0.01
- pokud není v hlavním rozvodu instalována   
  sušička vzduchu
- integrováno do zařízení (obráběcí stroje,  
  3D-měřicí zařízení, atd.)

1:5:1 ≤ 7 °C

F

Vzduch zbavený pachů

≤ 0.004 Ano
-  proces míchání, přepravy, vysoušení a balení
- potravinářský průmysl (mimo přímého   
  vstřikování do potravin)
-  výroba CD

1:4:1 ≤ 3 °C

G

Čistý vzduch s nízkým rosným bodem

1:3:1 ≤ -20 °C

≤ 0.01 Ne

- vysoušení elektrických a elektronických zařízení
- vysoušení a plnění zásobníků
- přeprava sypkých hmot
- generátory ozónu
- prostředí s nízkou teplotou
- optosenzorika 1:2:1 ≤ -40 °C

H

Čistý vzduch s nízkým rosným bodem (pro čistá prostředí)

≤ 0.004 Ano-  ofukování polovodičových prvků v čistém 
prostředí 1:1:1 ≤ -70 °C

Uvedená tabulka slouží k výběru vhodné kvality vzduchu 
pro různé průmyslové aplikace. Je možné začít specifikací 
maximální možné koncentrace pevných částic, vody a oleje, 
která je přípustná ve vašem provozu, nebo výběrem aplikace 
a následnou identifikací prvků potřebných k dosažení 
požadované kvality stlačeného vzduchu. 

Více informací na webových stránkách www.smc.cz.

AMG

AM/AFM

AM/AFM

AM/AFM

AMH

AM/AFM

AMD/AFD

AMD/AFD

AMD/AFD

AMH

AMH

AMHIDFA

IDG

IDG

SFD

AMF/AMK

AME

AME

SFDA

SFA,SFB SFC

Odstranění vlhkosti

Odlučovač 
kondenzátu

Mikrofiltr

Submikrofiltr

Submikrofiltr 
s předfiltremSušička

(atm. rosný bod
 -40 °C / -60 °C)

Filtr pro 
čistý vzduch

Filtr s aktivním uhlím

Submikrofiltr

Filtr pro čisté plyny

Rosný bod na výstupu:
3 °C (0,7 MPa, při 35 °C)
Použitelný kompresor
1,5 kW (2 HP) až 
150 kW (201 HP) 

Není nutný pro 
AFF20~60D a 
AFF70~90D

Pístový 
kompresor

Šroubový
kompresor

AFF/AF

Odloučení kondenzátu, 
filtrace

Chlazení

Redukce pulzací,
zásoba vzduchu,

chlazení

Filtr hlavního rozvodu

Vzdušník

Vzduchem 
nebo vodou 

chlazený 
chladič

Nevyžaduje se, 
pokud je dané 

zařízení součástí
kompresoru. 

Nevyžaduje se, pokud 
je dané zařízení součástí 

kompresoru. 

Z důvodu malých 
pulzací není

u šroubového 
kompresoru

vzdušník nutný.

U pístových kompresorů je
vyžadován, zahříváním vzniká
uhlík a dehet. U šroubových
kompresorů není vyžadován.

Molekulární vysoušeč
(atm. rosný bod -15 °C / -20 °C)

AME

AMF/AMK

AMF/AMK

AMH IDG AME
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