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A sűrített levegő előkészítése

AC-A sorozat

Levegő előkészítő egység: szűrés-szabályozás-olajozás

Levegő előkészítő 
(karbantartó egység vagy F.R.L. egység)
Feladata, hogy állandó, beállított nyomással rendelkező sűrített levegőt állítson elő,  
valamint olajzást biztosítson, szükség esetén. 
A hagyományos levegő előkészítő egységek szűrűből, Nyomásszabályzóból és  
olajozóból állnak, melyeknek feladata, hogy a pneumatikus berendezéseket a kívánt 
minőségű sűrített levegővel lássák el.

Szennyezett, ingadozó nyomású sűrített levegő
(vízcseppek, por, rozsdamaradványok stb.)

Tiszta, állandó nyomású sűrített levegő
(esetleg olajozott)
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Sűrített levegő szűrő Nyomásszabályzó Olajozó

A sűrített levegő szűrőt a pneumatikus rendszer elé kell beépíteni, annak érdeké- 
ben, hogy a sűrített levegőben lévő port, rozsdát, idegen- és tömítőanyagokat, 
nedvességet, stb., még az előtt kiszűrjék, mielőtt azok elérnék a végrehajtó 
elemeket.

A csészében összegyűlt kondenzátumot manuálisan vagy automatikusan 
(típustól függően) is le lehet ereszteni. Egy szűrőelem beépítése nyomásesést 
okoz, aminek következménye, hogy az átáramlási mennyiség csökken. 
Amennyiben a nyomás több mint 1 bar-ral esik, a szűrőelem cserére szorul. 

A Nyomásszabályzó feladata, hogy a kompresszorból a fővezetékbe áramló, 
változó nyomású, sűrített levegőt (primernyomás) egy, az alkalmazásnak 
megfelelő, állandó nyomású levegővé (szekundernyomás) alakítsa. 
[primernyomás > szekundernyomás] Ezt az állandó nyomást az állítógombbal 
lehet beállítani. A középen található membránra két erő hat: az egyik oldalra 
rugóerő, a másik oldalra a kimenő nyomás által kifejtett erő. A két erő közötti 
kapcsolat biztosítja a nyomásszabályozást. Amennyiben a kimenő nyomás 
kisebb, mint a beállított nyomás, a membrán felfelé mozog és a szelepülék kinyit. 
Ha viszont a kimenő nyomás magasabb, mint a beállított, a membrán lefele fog 
mozogni, majd a középen lévő kis szelep kinyit és a felesleges túlnyomás a sza-
badba leszellőzik (szekunder leszellőzés). 
Beépítés: tetszőleges

A tartályban lévő kenőolajat a sűrített levegő szállítja a csepegtetőbe az 
emelőcsövön keresztül. Itt olajcseppek képződnek, melyeket az áramló levegő 
magával ragad. Az olajcseppek mennyiségét az állítócsavarral lehet szabályozni. 
A differenciál nyomás szelep szabályozni és növelni fogja a levegő sebességét,  
az áramló levegő szétporlasztja az olajcseppeket így hozva létre egy finom,  
kenésre alkalmas olajködöt. Megjegyzés: fontos az olaj mennyiségének optimá-
lis beállítása. A tartályt rendszeresen után kell tölteni olajjal. Csak az előírtaknak 
megfelelő (ISO VG32) pneumatikus olajat alkalmazzon! Az olajozás nem csak  
drága, de a környezetre is káros hatással lehet. A korszerű pneumatikus  
berendezések a gyártás során már kapnak egy élettartamuk végéig elegendő  
kenést, így azok kenése a későbbiekben már nem szükséges.
Beépítés: függőleges

Terelőlemez:
A szennyezett levegőben gyors,  
örvénylő mozgást generál.  
Az örvénylő hatás eredménye, hogy a 
szilárd részecskék és a kondenzátum 
(vízcseppek) a csésze falának csapódva 
kiválnak a levegőből.

Szennyezett sűrített levegő

Szűrőcsésze:
A leválasztott kondezátum végigfolyik 
a csésze falán és annak alsó, tároló 
részében gyűlik össze.

Kondezátum leeresztő
Burkolat

Légterelő:
A fedél kettéválasztja a csészét 
egy örvénylő és egy nyugalmi 
zónára - ez akadályozza meg, 
hogy a kondenzátum a légára-
mok hatására újra a rendszerbe 
kerüljön.

Szűrőelem:
Képes kiszűrni minden olyan 
szennyeződést, mely 5μm-nél 
nagyobb.

Tiszta sűrített levegő
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Beépítés: függőleges
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