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       This thesis is focused on dealing with the purity of compressed air treatment. The 

introduction reminds us of the basic principles and laws of pneumatic mechanisms. The 

first part deals with the requirements and aspects of the physical quantities of air and 

negatively influencing factors that raise the reasons and requirements for treatment of 

compressed air to the needs of the mechanisms that use this media as a driving element. 

The next section is discussed in detail and broken down according to various aspects of 

pneumatic control devices that regulate the compressed air. The last part dealt with specific 

design elements for pneumatic air treatment, according to the defined default parameters of 

the working circuit fictional device.
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Seznam použitých značek a symbolů 

RV–relativní vlhkost [g/ m3]

T–teplota v Kelvinově stupnici [K]

TRB–tlakový rosný bod [g/ m3]

TN–teplota fyzikální normální [K]

Tn–teplota Kelvina technicky normální [K]

p–přetlak [MPa]

s.r.o.–společnost s ručením omezeným

t–teplota v Celsiově stupnici [⁰C]

pa–absolutní tlak [MPa]

patm–tlak atmosferický [MPa]

pN–tlak fyzikální normální [MPa]

pn–tlak technicky normální [MPa]

pvk–podtlak [MPa]

ρn–hustota technicky normální [kg.m-3]
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1. Úvod

Stlačený vzduchu nalézá uplatnění ve všech oborech lidské činnosti. Je to 

mnohostranný nosič energie a v provozovaných zařízeních má různé využití.

       S postupujícími technologiemi, jež směřují neustále k inovaci a nalézání nových 

efektivních a hospodárných řešení, se nároky na kvalitu stlačené vzduchu neustále 

zvyšují. Při stále rostoucích provozních nákladech na výrobu 1 m3 tohoto média, se 

klade důraz na jeho maximální využití, včetně prevence nežádoucích úniků a 

komplexních úspor energií při výrobě a užívání stlačeného vzduchu. Neboť stlačený 

vzduch je jeden z nejdostupnějších, ale také nejdražších produkovaných energií na světě

a jeho nedokonalým rozvodem vznikají ekonomické ztráty.

       Pneumatické mechanizmy, jež používají toto médium, mají široké spektrum využití 

a na tomto účelu závisí i požadavky na čistotu stlačeného vzduchu, ten je nasáván přímo

z atmosféry a okolního pracovního prostředí i se všemi obsaženými nečistotami. 

       Tímto vzniká potřeba toto médium dále upravovat a zajistit jeho požadovanou 

kvalitu pro správný chod daného typu mechanizmu.

       Těmito následnými úpravami a opatřeními zabraňujeme degradaci celého 

pneumatického systému a tím zlepšujeme jeho spolehlivější a trvanlivější funkci:

• zamezujeme korozi, opotřebení a poškození rozvodů vzduchu

• prodlužujeme životnost a servisní intervaly spotřebičů a komponentů

pro úpravu stlačeného vzduchu

• zlepšujeme ekonomickou účinnost pneumatického systému

• snižujeme výrobní náklady na 1 m3 stlačeného vzduchu

• zvyšujeme produktivnost mechanizmu
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1.2 Použití stlačeného vzduchu

Vzduch jako médium má odlišné vlastnosti na rozdíl od tekutin, na tyto pravidla je 

třeba klást velký důraz, jelikož může docházet k chybám v dimenzování mechanizmu, 

ale i v jeho následných měřeních.

       Vzduch, jako bezbarvý a všude přítomný plyn, je pro svou snadnou dostupnost a 

nenáročnost provozu mechanizmů, které ho používají jako hnací prvek, neboli jako 

nositele energie.

       Pneumatické mechanizmy jsou jedny z nejrozšířenějších na světě a jejich novodobá 

historie začíná v 17. století, na základě nových poznatků a vědomostí ve fyzice, 

matematice a metalurgickém složení materiálů, dávají tyto informace rozhodující 

vědecké základy k účinnému použití stlačeného vzduchu.

       Výroba prvků a aplikací má aktuálně i v blízké budoucnosti rostoucí vývojový

trend s velkým potenciálem. I přes značnou modernizaci a elektronizaci hydraulických 

mechanizmů, jež mají poměrově větší využitelnost a zastoupení v praktickém uplatnění, 

díky specifickým vlastnostem tekutin.

       Čistota provozu pneumatických mechanizmů umožňuje jeho využívání 

v potravinářských provozech, farmaceutické výrobě, oděvním a textilním průmysl a 

další.

Výhoda těchto mechanizmů je především v tom, že u případné poruchy nedojde ke 

znečištění a znehodnocení vyráběného produktu, ale i samotného blízkého provozního 

okolí poruchy.

        Pneumatika nachází použití také v různých pohybových mechanizmech, až po 

prostý rozvod vzduchu na pracoviště k ovládání upínání nástroje v obráběcím stroji či 

čištění obrobku od kovových třísek při obrábění nebo na pracovní nástrojařský stůl pro 

„ofuk“ nečistot. V současné době je uplatňována pneumatika v nepřeberném množství 

oborů, aplikací a mechanizmů.

Výhody a nevýhody pneumatických mechanizmů:

+ možnost rozvodu média na delší vzdálenosti

+ není třeba odpadové větve rozvodu

+ možnost konání rychlých pohybů a poměrně přesných pohybů

+ aplikování snadné regulace
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+ jednoduchost složení systému z různých prvků a nízké požadavky na údržbu

- omezená činná síla mechanizmu 

- problematické docílení pomalých a plynulých pohybů

- nepřesné zastavování v mezi polohách

- vysoké pořizovací a provozní náklady

       Pneumatický mechanizmus má definované standardní prvky, z nichž se skládá celý 

systém v různých modifikacích v závislosti na charakteru používání:

• pneumatický agregát – kompresory

• akumulační nádrž média – vzdušníky

• filtry – na pevné nečistoty, vodu a olej

• řídící (ovládací) a měřící (regulační) prvky

• rozvod jedním vodičem (trubka, hadice)

• výstupní místa jako pneumatické motory, brusky, chlazení, čištění 

vzduchem přes usměrňovací trysku a mnoho dalších možností
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2. Požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu

      Využití tohoto média se dělí podle druhu pracovního prostředí, požadovaného 

výkonu na daný mechanizmus, provozní vytížení mechanizmu neboli směnnost 

provozu, životnost (počet cyklů nebo do servisní výměny součásti), vynaložené finanční 

náklady v závislosti na přínosu využití a rentabilnosti pneumatického zařízení.

       Kombinace těchto aspektů a mnoha dalších kladoucí požadavek na funkčnost 

mechanizmu a tedy na kvalitu čistoty jeho média přenášející energii. 

       Tento komplexní požadavek na kvalitu stlačeného vzduchu, se dále skládá z 

několika následujících bodů.

2.1 Kvalita vzduchu

Stlačený vzduch musíme posuzovat podle příslušných fyzikálních zákonů platících 

pro stlačený plyn a k tomu též odpovídajícím fyzikálním jednotkám.

       Pro správnou funkci pneumatického mechanizmu, musí být stlačený vzduch zbaven

kondenzátu (vody), obsaženého oleje a mechanických nečistot. S inovací systémů a 

vhodnější skladbou z hlediska metalurgie se v posledních letech upouští od přimazávání 

stlačeného vzduchu.

       Tato kvalita je předepsána normou ČSN ISO 8573-1, která definuje 7. tříd 

znečištění pevnými částicemi, množstvím vlhkosti a olejem.

       Pro chod standardních pneumatických mechanizmů je dostačující 4. a 5. třída dle 

zobrazené tabulky 1.
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TAB. 1 Kvality stlačeného vzduchu rozdělena do tříd jakosti; použito ze zdroje [4]

2.2 Vlastnosti stlačeného vzduchu

       Stav vzduchu je určen dvěma ze tří určujících stavových veličin, jimiž je:

• tlak p [Pa]

• absolutní teplota T [K]

• hustota ρ [kg.m-3]

       Vzduchové mechanizmy se dimenzují na dva normální stavy, fyzikální a technické

podmínky. [2] [4]

Fyzikální jsou definovány normou DIN 1343 ⇒ pN = 101325 [Pa] a TN = 273,15 [K]

Technický normální stav má normu DIN 1945 ⇒ pn = 1.105 [Pa] a Tn = 293,15 [K]

       Ve stlačeném vzduchu dochází k termodynamickým dějům a je třeba na to brát 

zřetel při technických výpočtech. Ovšem pro inženýrské výpočty lze s poměrně velkou 

přesností považovat vzduch za ideální plyn, tedy dokonale stlačitelný a bez vnitřního 

tření a pneumatický mechanizmus za uzavřený systém, tedy s konstantním hmotnostním 

tokem.
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Tlak vzduchu

       Hodnoty tlaku vzduchu mohou nabývat několik variant a tomu odpovídá i označení 

jednotlivých stavů.

       Je důležité tedy rozlišovat absolutní pa a relativní tlak, jinými slovy tedy přetlak p

či podtlak pvk. Tlak atmosférický patm se považuje za konstantní a používá se jako 

vztažná hodnota, viz. kapitola 2.2. – fyzikální a technické stavy tlaku.

Rozložení tlaku je znázorněno na obrázku níže.

Obr. 1 Označení možností rozložení tlaku; použito ze zdroje [4]

Teplota vzduchu

       Do výpočtů dosazujeme absolutní teplotu. Vztah mezi Celsiovou a Kelvinovou 

stupnicí je T = t + 273,15 (0 ⁰C = 273,15 K)

       Pro zjednodušení výpočtu se dá teplota považovat za konstantní do tlaku p = 1 

MPa, jelikož závislost teploty ovlivňující stav je poměrně malá.

Hustota vzduchu

       Má poměrně složité vyjádření závislosti na teplotě (mírnou závislost) a na tlaku 

(silnou lineární závislost).

       Za normálních podmínek má hustota hodnotu ρn =1,189 kg.m-3, tedy při technicky 

normálních podmínkách.

       Pneumatické mechanizmy obvykle pracují v teplotních podmínkách blízkým 

normálnímu stavu. Proto tedy lze vliv teploty do tlaku p = 1 MPa úplně zanedbat.
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2.3 Čistota vzduchu

       Při úvaze, že se v 1 m3 stlačeného vzduchu při tlaku p = 1 MPa může vyskytovat 

více než 2.10 9 pevných částic a molekul vody. Je na čistotu vzduchu kladen velký 

důraz a je to nejpodstatnější vlastnost, která ovlivňuje výslednou kvalitu média, chod a

životnost mechanizmu.

       Čistotu vzduchu bude ovlivněna upravujícími prvky, které se přidávají do

pneumatického systému a kombinují v různých funkčních, kvalitativních a 

kvantitativních řádech, dle požadavků na provoz mechanizmu.

       Cílem je dosáhnout dimenzováním optimálního stavu pro funkční a spolehlivý 

provoz bez defektů.

2.4 Vlhkost vzduchu

       Vlhkost je základní vlastností vzduchu. Stlačený vzduch, který je nasáván 

z atmosféry obsahuje příměsi vodních par (vlhkost) o různých koncentracích dle 

tlakových, teplotních a povětrnostních podmínek. Koncentrace vlhkosti vzduchu kolísá 

s hodnotami teploty a tlaku výrazně a tento aspekt je definován tak zvaným tlakovým 

rosným bodem - TRB, jeho hodnoty při atmosférickém tlaku jsou definovány v tabulce 

2.

TAB. 2 Obsah vody ve vzduchu při daném rosném bodu; použito ze zdroje [2]

teplota (°C) 0 5 10 15 20 25 30 35 40

g/ m3 4,98 6,86 9,51 13,04 17,69 23,76 31,64 41,83 54,11

teplota (°C) 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

g/ m3 4,98 3,42 2,37 1,61 1,08 0,70 0,45 0,29 0,18

       Vodní pára se po nasátí a stlačení v kompresoru mění v kondenzát, který po 

ochlazení ovlivňuje chod mechanizmu až za kompresorem, jeho koncentrace je 

proměnlivá ve všech částech obvodu v zařízení a je velmi důležité tento kondenzát ze 

systému separovat.

       Kondenzát se kumuluje ve vedení a může způsobovat korozi či zápach média

v důsledku organických procesů, těmto nedostatkům je snaha maximálně předejít. 
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Pokud se kondenzát dostane do potrubního systému, může například způsobit zamrzání 

výstupů za pneumatickým motorem při expanzi a mnoho dalších problémů vedoucím k 

poruše.

       Povolenou vlhkost v médiu definuje norma ČSN ISO 8573-1 rozdělená do 7. tříd.

Kumulující se vlhkost v systému musíme pravidelně kontrolovat a odstraňovat ve 

sběrných místech, tedy výpustným ventilem v nádrži nebo odlučovačem kondenzátu za 

kompresorem nebo před odběrným místem.

Obr. 2 Křivka nasycení znázorňující obsah kondenzátu v závislosti na teplotě při 100% 

relativní vlhkosti vzduchu, RV – relativní vlhkost; použito ze zdroje [15]

2.5 Shrnutí požadavků a specifikace nečistot dle oblasti užití

       Při shrnutí požadavků na úpravu stlačeného vzduchu se řídíme dle normy ISO 

8573-1 a jejími definovanými 7. třídami čistoty médie.

       Dle jednotlivé třídy se dá specifikovat odpovídající či možný mezní znečišťující 

obsah škodlivin a tím i možné praktické použití na zařízení a dle toho volit příslušné 

upravující prvky a skladby mechanizmů k optimální ekonomické náročnosti provozu.
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TAB. 3 Charakteristika tříd stlačeného vzduchu v závislosti na použití; použito ze 

zdroje [2]
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3. Prvky pro úpravu stlačeného vzduchu

       Při zpracování stlačeného vzduchu a dopravě do požadovaného místa se používají 

různé prvky, které tento vzduch kvalitativně ovlivňují na požadovaný stupeň čistoty.

       Tyto prvky volíme v závislosti na požadavcích kladených na pneumatický 

mechanizmus a jeho provoz. Vzhledem k velké rozmanitosti výrobců těchto prvků, 

můžeme na trhu nalézt spoustu modifikací s různými rozsahy použití a s různým 

poměrem cena x kvalita.

       Nejznámější světoví hráči v tomto oboru, kteří se zabývají komplexně touto 

problematikou jsou například:  BOSCH REXROTH, FESTO, NORGREN, SMC a

další. V tuzemsku to jsou například firmy: Poličské strojírny a.s., Stránský a Petržík.

       Prvky jednotlivých výrobců jsou vyráběný dle jejich mnohaletých zkušeností a 

zvyklosti, ovšem v dnešní globalizované světové ekonomice je zajištěna mezi výrobci 

kompatibilita součástí díky předepsaným normám a mezi výrobky nejsou markantní 

technické rozdíly, tyto rozdíly lze přehodnocovat z hlediska – cena x kvalita x použití.

       Tyto prvky mají definovaný svůj účel užití, výkon, účinnost, požadavky na jejich 

správný chod, údržbu, životnost a další specifika, podle kterých si lze přesně vybrat 

potřebný a vyhovující prvek pro náš účel použití v pneumatickém mechanizmu.

3.1 Vzduchové filtry

       Vzduchové filtry dělíme podle jejich schopnosti odloučit nečistotu od stlačeného 

vzduchu. Tyto prvky volíme podle normy na čistotu vzduchu dle ČSN ISO 8573-1

Je statisticky dokázáno, že až 90% všech poruch pneumatických prvků připadá na vrub 

nedostatečné a nevhodně zvolené filtraci stlačeného média.

       Proto je třeba co nejblíže místu spotřeby vzduchu, zbavit médium nečistot. Filtry 

dělíme podle jemnosti filtrace na filtr hlavního rozvodu, základní filtr, mikrofiltr,

submikrofiltr, filtr s aktivním uhlím. Více pojednáno ve zdroji [2]

       Na tělese filtru v místech vstupu a výstupu procházejícího média jsou na hrdlech 

šipky, které určuji správnou polohu při montáži. Vzduch tedy musí proudit vždy ve 

směru šipek.
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3.1.1 Výběr filtru

       Hlavní kritérium ke stanovení velikosti filtru je maximální spotřeba vzduchu stroje

nebo zařízení a maximální přípustná tlaková ztráta na filtru.

       V katalozích výrobců s využitím diagramů závislosti průtoku na tlakové ztrátě, lze 

velice rychle zvolit optimální velikost filtru.

Obr. 3 Diagram závislosti průtoku vzduchu filtrem a tlakové ztráty na vstupním tlaku; 

použito ze zdroje [2]

3.1.2 Filtr hlavního rozvodu

       Je to první filtr v pneumatickém obvodu za vzdušníkem, tento filtr musí zaručit 

velké průtoky objemu média a zároveň musí odloučit hrubé nečistoty rozdělené na 

mechanické, olejové a vodní páry, aby se nadměrně nezanášely jemnější filtry 

v systému před odběrovými místy, které slouží k dokonalému dočištění vzduchu.

       Tento filtr má jen základní vložku, jelikož zachycuje největší množství nečistot a

kterou je tedy možno velice rychle vyměnit za novou.

       Tyto filtry pracují s minimálními tlakovými ztrátami.
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Obr. 4 Princip filtrace pevných částic (síťový efekt zadržení větších částic); použito

ze zdroje [15] 

Obr. 5 Vstupní filtr do pneumatického obvodu; použito ze zdroje [2]

3.1.3 Základní filtr

       Je to kombinace filtru pro odstranění mechanických nečistot a odlučovače vody, 

kde se odlučují zbytky kondenzátu, které se dostaly do systému.

       Na mechanické nečistoty je ve filtru vložka, která má za úkol zachytit částice 

prachu, rzi, těsnících materiálů a podobně, vložka zachycuje všechny částice větší jak 5 

µm. Pokud za filtrovaným bodem v obvodu (filtrem) nastane tlaková ztráta větší než 0,1 

MPa, je třeba vyčistit nebo vyměnit vložku.
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       Indikátorem zanesení a tedy znamením pro výměnu filtrační vložky je tlaková 

ztráta, další způsob může být třeba odstupňované barevné spektra v závislosti na 

zanesení vložky.

Obr. 6 Základní filtr / odlučovač kondenzátu (automatické odpouštění je volitelný 

prvek); použito ze zdroje [2]

3.1.4 Mikrofiltr

       Slouží pro odstranění oleje ve fázi aerosolu a olejových par z proudu stlačeného 

vzduchu před odběrovým místem.

       Filtrační vložka se skládá z papírového filtru, několika vrstev textilních 

mikrovláken. Trubka vnějšího a vnitřního pláště je z korozivzdorné oceli. Na vnější 

trubku pláště je navíc nasunuta vložka z molitanu. Vložka mikrofiltru zachytí celkově

nečistoty nad 3 µm. Tkanina filtru - 3 µm. Filtrační papír – 4 µm. Malá průtoková 

rychlost ve filtru zajišťuje spojování částeček vody a oleje do větších uskupení, které se 

zachycují na molitanové vložce, po které stékají na spodní okraj vložky a dále 

odkapávají do jímací nádoby.
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       Je chybou měnit vložku mikrofiltru, když je molitanová vložka nasycena olejem, 

jelikož potom lépe váže vlhkost. Je důležité, aby před mikrofiltrem byl umístěn filtr 

základní řady, tím prodlužujeme jeho účinnou životnost. Výměna vložky mikrofiltru se 

dělá po provozu 1 roku nebo pokud tlaková ztráta má vyšší hodnotu jak 0,1 MPa.

Obr. 7 Mikrofiltr / rozložení vrstev filtračních složek; použito ze zdroje [2]

3.1.5 Submikrofiltr

       Tento filtr je nejjemnější a tedy i nejúčinnější. Je schopen separovat z proudu 

vzduchu 

až 99,99% nečistot větších jak 0,01 µm.

       Složení vložky je stejné jako u mikrofiltru, ale vložka submikrofiltru má větší 

hustotu vláken tkaninové vložky a tím pádem schopnost zachytit více nečistot.
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       Aby tento filtr správně fungoval a jeho účinná funkční životnost nebyla nadměrně

zkracována, musíme tento filtr zařadit až na konec řady. Tedy v pořadí základní filtr, 

mikrofiltr a submikrofiltr, dále případně filtr s aktivním uhlím.

3.1.6 Filtr s aktivním uhlím

       Tento filtr používáme hlavně k úpravě stlačeného vzduchu v potravinářství,

chemickém, farmaceutickém, automobilovém a vojenském průmyslu, kde je požadavek 

na kvalitu vzduchu nejvyšší. Slouží ale také v modifikaci pro úpravu vody.

       Má za úkol zbavit proudící vzduch před výstupem nebo naopak před vstupem 

různých nežádoucích pachů. Granulované uhlí či v jiné formě v závislosti na místě a 

účelu použití absorbuje aromatické látky nebo těkavé organické látky, které ovlivňují 

míru vypouštěných emisí do volného ovzduší.

       Dle druhu použití jsou na vlastnosti uhlí kladený různé nároky, které jsou 

definovány normami CEN a NIOSCH (ochrana pracovníků při práci v prostředí 

znečištěném průmyslovými škodlivinami), CBRN (zásahové jednotky), ANSI 

(nukleární ochrana), MIL a NATO (vojenské specifikace).

       Filtrační vlastnosti aktivního uhlí jsou velice specifické a jejich trend a rozšiřování

použití je na vzestupu. Slouží tedy k finálnímu dočišťování a dosahování nejvyšší 

jakosti kvality filtrovaného stlačeného vzduchu.

       Více informací ve zdrojích [5] a [9]

3.2 Chladiče

       Tato zařízení představují princip výměníku tepla na vzduchovém nebo vodním

principu. Chladiče jsou vybavené teploměry na měření obou médií, manometrem a 

pojistným přetlakovým ventilem. Při stlačení vzduchu v kompresoru se médium zahřeje

a po následném ochlazení při proudění v potrubí se vyloučí poměrně dost velké

množství kondenzátu. Umístěním chladiče přímo za kompresor rovněž zvýšíme jeho 

účinnost, i když vzduch na výstupu bude stále obsahovat jisté množství vlhkosti. 

K zabránění tomuto efektu se umísťuje přímo za kompresor chladič, který dokáže 
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odloučit až 70% vlhkosti ze stlačeného vzduchu a automaticky se z chladiče vypouští.

Způsob provozu chladičů rozdělujeme na dva druhy.

       Podrobnější informace ze zdroje [2], [7] a [15]

3.2.1 Chlazení vzduchem (vzduch x vzduch)

       Stlačené horké médium proudí potrubím se žebrováním vnějšího povrchu. Kolmo 

na potrubí a rovnoběžně s žebrováním proudí ochlazený vzduch z ventilátoru. Teplota 

média na výstupu z chladiče by se měla pohybovat o 15 °C výše oproti teplotě prostředí 

obvodu za chladičem. Tak zvané žebrování je v zařízení aplikováno pro lepší a 

efektivnější přestup tepla. Toto provedení chladiče je jednodušší z hlediska konstrukce, 

provozu a údržby chladícího mechanizmu.

Obr. 8 Princip chodu vzduchového chladiče (výměníku); použito ze zdroje [2]

3.2.2 Chlazení vodou – (vzduch x voda)

       Konstrukce tohoto provedení tvoří uzavřená skříň (nádoba), kterou prochází 

potrubí, které je navíc s přídavným žebrováním pro zvětšení plochy pro přestup tepla, 

tímto potrubím proudí stlačený zahřátý vzduch z kompresoru a v nádobě proudí voda,

toto charakterizování nám nabízí dvě možnosti díky směru proudění tekutiny, tedy 

souproudý chladič (se směrem vzduchu) nebo proti proudý chladič (proti směru 

vzduchu). Tímto prouděním tekutiny je předané teplo od teplého vzduchu odvedeno 
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pryč z nádoby, kde je dále účelně využito nebo se nechá vyprchat do okolí. Teplota 

média na výstupu z chladiče by se měla pohybovat o 15 °C výše než je teplota chladící 

vody.

       Toto provedení chladiče je složitější z hlediska konstrukce, protože nám přibývá 

ještě hydraulický obvod, toto zařízení je tedy náročnější na, pořizovací náklady, provoz 

a údržbu chladícího mechanizmu. Má však větší účinnost, díky dobrým tepelným 

absorpčním vlastnostem kapaliny.

Obr. 9 Princip chodu vodního proti proudového ochlazování stlačeného vzduchu, 

(tepelného výměníku); použito ze zdroje [2]

3.3 Sušičky vzduchu

       Tato zařízení pokračují ve zpracování stlačeného vzduchu po chladiči, médium má 

teplotu v rozmezí 10 – 15 °C nad teplotou média v obvodu. Nelze ovšem vyloučit, že 

vystupující vzduch z chladiče není vyšší teploty než uvedená optimální teplota. 

V takovém případě by při ochlazení opět došlo ke kondenzaci vodních par 

v pneumatickém rozvodu. 

       Pneumatické prvky obvodu strojů jsou ovšem dimenzovány a pracují v teplotách 

pohybujících se kolem 20 °C. Vysoušením stlačeného média, tak zvaným

vymrazováním vzduchu dosáhneme sníženého rosného bodu, udávající obsah vodní 

páry v [g/m3]. Principiálně tedy čím nižší teplota, tak tím méně vlhkosti ve stlačeném 

vzduchu.

       Máme několik možností při dimenzování vhodného zařízení na vysoušení

stlačeného vzduchu, o volbě většinou rozhoduje charakter využití a ekonomický faktor.

       Více podrobnějších informací o jednotlivých koncepcích zpracování a funkčních 

principech sušiček stlačeného vzduchu je pojednáno v kapitole 4. 



Bakalářská práce

26

3.4 Odlučovače vody

       Slouží k odloučení vodního kondenzátu, který se vysrážel z vlhkého vzduchu 

v pneumatickém obvodu. Separace kondenzátu funguje na principu a za použití 

odstředivé síly. Proudící vzduch je po vstupu do filtru rozdělen vířivou vložkou

(clonou) na několik proudů, zvýšenou rychlostí je vzduch uveden do rotačního pohybu 

opisující šroubovici po stěně jímky. Voda má větší hmotnost než vzduch a je tedy 

odstředivou silou vržena na stěnu jímky a stéká na dno sběrné nádoby kondenzátu.

V jímce je instalována separační vložka, která odděluje vířící horní část a sběrnou 

spodní část nádoby, kde působí jen statický tlak, který brání zpětnému strhání 

kondenzátu proudem vzduchu zpět do pneumatického obvodu. Odlučovače jsou 

vybaveny automatickým odpouštěním kondenzátu při dosažení určité hladiny nebo 

ručním odpouštěním, při ručním odpouštění musíme dávat pozor, aby hladina 

kondenzátu nikdy nedosáhla separační vložky, jinak se kondenzát bude vracet zpět do 

systému, protože bude kapacita objemu sběrné jímky plná. Jímací nádoby filtru jsou

vyrobeny z polykarbonátu, tato varianta je pro menší objemy kapaliny. Tento materiál 

prudce reaguje s ředidlem, syntetickými oleji, petrolejem či jinými aromatickými 

uhlovodíky, jako například aceton. K vymytí koše používáme pouze neutrální čističe, 

které nezpůsobí poškození nádoby. Další varianta materiálového zpracování jímky pro 

větší objemy je kov nebo nylon. Tyto materiály jsou odolné proti působení takřka všech 

vnějších vlivů. Od určité velikosti objemu nádoby, pro větší bezpečnost, musí mít 

jímka kovový ochranný koš, který v případě roztržení jímky tlakem, zabraňuje

rozmetání střepin do okolí a tím možnému zranění obsluhujícího pracovníka. Účinnost 

odlučovače můžeme zvýšit jeho umístěním co nejdále od kompresoru na chladné místo.
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Obr. 10 Řez a znázornění principu chodu odlučovače kondenzátu; použito ze zdroje [2]

3.5 Přimazávání stlačeného vzduchu

       Externí zařízení na přimazávání vzduchu je úprava, která s inovacemi v trendu

pneumatiky ustupuje, jelikož jsou moderní prvky opatřeny zabudovanou náplní maziva, 

která vystačí na celou dobu životnosti prvků. Výkon a životnost prvku je adekvátní 

požadavkům kladeným na moderní výrobní prostředky a zařízení.

       Provoz prvků bez přimazávání přináší tyto výhody:

• úspora nákladů na pořízení externího mazacího místa v obvodu, 

kterým myslíme údržbu, maznici, mazivo

• speciální výrobní průmysl jako potravinářský, farmaceutický a mnoho 

dalších potřebují čisté a hygienicky nezávadné pracovní prostředí

• ochrana bezpečnosti práce před zamořením ovzduší na pracovištích 

olejovými aerosoly, tedy ochrana zdravý personálu a životního 

prostředí
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       Některé pneumatické prvky, které mají svůj speciální účel ovšem externí 

přimazávání vzduchu vyžadují vzhledem ke svému funkčnímu provozu. Proto před

odběrným místem umístíme externí přimazávací prvek a to ve vzdálenosti ve vedení

maximálně do 10 [m], aby tato úprava byla považována za účinnou a funkční. 

Rozprašovací maznice

       Charakter dávkování oleje je proporcionální v závislosti na objemu protékaného 

média. Regulační klapka mění průřez kanálu v závislosti na průtoku vzduchu a tím 

dostáváme konstantní rychlost toku oleje bez ohledu na průtoku. Přiváděný vzduch se 

dělí u vstupu na dva proudy, první jde přes klapku do výstupního kanálu a druhý jde do 

jímky s olejem přes zpětný ventil.

Obr. 11 Řez a znázornění principu chodu regulační klapky rozprašovací maznice; 

použito ze zdroje [2]

       Pokud neproudí vzduch maznicí, tak na hladině oleje v průzoru, trubce a jímce je

stejná hodnota tlaku, proto tedy neproudí do kontrolního průzoru ani olej. Ten je 

vytlačován kapilárním otvorem za pomoci rozdílů tlaků do kontrolního průzoru. Rozdíl 

tlaků se zvětšuje s narůstajícím průtokem vzduchu. Z průzoru odkapává olej malým 

kapilárním otvorem do proudu vzduchu, kde díky jeho rozvíření je kapka rozprášena a 

homogenně sloučena se vzduchem. Regulační klapka ovládá otevírání kanálu 

v závislosti na průtoku vzduchu, provedení klapky zaručuje, že při změně průtoku se 

proporcionálně zvětší rozdíl tlaků a tím pádem množství dodávaného oleje. Množství 

oleje regulujeme škrtícím ventilem, ten zabraňuje zpětnému stékání oleje do jímky, při 

přerušení dodávky vzduchu.
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Obr. 12 Řez a znázornění principu funkce rozprašovací maznice; použito ze zdroje [2]

       Obecné pravidlo pro určení množství oleje, který je potřeba doplnit do proudu 

vzduchu, se doporučuje 2 až 5 kapek oleje na 1000 dm3/min. Použít smíme pouze 

minerální olej odpovídající normě ISO VG32, třídy 1 o viskozitě 32 cSt.

3.6 Modulární jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu

       Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu (filtry, regulátory tlaku, rozprašovací 

maznice) se dají vzájemně kombinovat díky svému konstrukčnímu řešení, sestavení či 

rozebrání jednotky je velice jednoduché, díky technickému řešení šikmým svěrným 

stykem je tedy demontáž realizovatelná během chvíle a tímto z příslušných komponentů

lze vytvářet komplexní celky, jež se dimenzují, aby přesně splňovali požadavky na 

čistotu média před odběrným místem v daném úseku stroje.

       Při sestavování modulární jednotky se řídíme v katalogu distributora prvků podle 

požadovaného průtoku vzduchu, který má projít modulární jednotkou za minutu, 
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hodnoty mohou dosahovat od jednotek dm3/min až k hodnotám 22000 dm3/min a podle 

této určující veličiny se volí jmenovitá světlost potrubí. Ta je výchozí pro volbu 

ostatních prvků.

       Nejvýhodnější je umístění před odběrným místem, dosahujeme tím prakticky

nejvyšší účinnosti filtrace. Díky dynamickému vývoji technologií této problematiky je i

možné zařazovat do bloku filtrační jednotky takové komponenty, jako např.: tlakový 

spínač, bezpečnostní ventil s postupným nárůstem tlaku vzduchu, uzavírací ventil 

s odvzdušněním sekundárního okruhu, mikrofiltr a množství dalších prvků, tak aby byl 

splněn požadavek na čistotu vzduchu v jednotlivém místě v obvodu. Díky této 

pneumatické aplikaci jsme zaznamenali kvalitativní posun vpřed v úpravě stlačeného 

vzduchu a můžeme dosahovat rozmanité škály požadovaných funkcí a účinností filtrace 

stlačeného vzduchu a přímo tím zvýšit funkčnost a životnost stroje nebo prodlužovat 

servisní intervaly a obměnu prvků, což je i ekonomicky pozitivní přínos.

       Čerpáno ze zdroje [2][14]

Obr. 13 Příklad řešení složení jednodušší sestavy modulární jednotky; použito ze 

zdroje [2]



Bakalářská práce

31

4. Sušičky vzduchu

       Jak již bylo popsáno v kapitole 3.3, tak sušičky vzduchu používáme k odstranění 

vlhkosti ze stlačeného vzduchu, aby nám tato vlhkost nemohla dále ve vedení či prvcích 

kondenzovat či zamrzat a tímto způsobem velmi negativně působit na pneumatický 

systém.

       Jejich užití souvisí s většími nároky na využívání tlakového média či dle požadavků

technologie provozu zařízení, kde již nestačí aplikace odlučovacího zařízení.

Při návrhu systému, či při dodatečné volbě do pneumatického zařízení, kde bude 

instalována sušička vzduchu, je nutné nejprve zvážit veškeré podmínky provozu jako:

• maximální pracovní teplotu média

• maximální průtok stlačeného vzduchu

• maximální tlak média

• správnou volbu spoje potrubí (šroubení) pro implementování do tlakového 

vedení pneumatického mechanizmu

• energetickou náročnost na provoz zařízení

• celkové vnější rozměry a váhu zařízení pro volbu umístění do pracovního

prostředí

• volbu pracovního charakteru (principu) sušičky, vhodnost je porovnávána

dle ekonomických faktorů na pořízení a provoz zařízení

       Po zvážení okrajových vlastností pro charakterizování vhodného sušícího zařízení 

máme na výběr z několika funkčních principů:

• absorpční vysoušení

• adsorpční vysoušení

• kondenzační vysoušení

• molekulární vysoušení

       Vyjmenované sušící principy a zařízení si nyní podrobněji rozebereme.
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4.1 Absorpční vysoušení

       Tento princip vysoušení je založen na chemické absorpci, zařízení je konstruováno

tak, že proudící vzduch prochází vrstvou materiálu, který má vlastnost se chemicky 

vázat s vodou. Převážně jsou používány granuláty lithia, vápníku nebo chloridu hořčíku. 

Ovšem tato náplň sušičky má jen omezenou kapacitu pohlcení tekutiny a granulát 

musíme pravidelně obměňovat v závislosti na provozu nebo při menším vytížení 

zařízení měníme v intervalech 2 – 4 ročně. Pro lepší diagnostiku stavu kapacity 

chemického absorbéru, obsahuje granulát barevný indikátor vlhkosti, takže podle

definovaného a odstupňovaného zabarvení můžeme určit stupeň opotřebení neboli

vyčerpání granulátu. Touto vysoušecí metodou se dá dosáhnout rosného bodu až -100

°C.

       Pozitivem tohoto způsobu úpravy stlačeného vzduchu je jednoduchá a jednoznačná 

funkce sušičky, také nízký pořizovací a provozní ekonomický faktor.

Záporem je snížení účinnosti použitých chemikálií vlivem přítomného oleje v tlakovém 

médiu a korozním působením použitých chemikálií. Nutnost poměrně časté výměny 

náplně. Životnost plniva se dá v závislosti na čase definovat křivkou pilového průběhu, 

znázorňující účinnost absorpce.

       Takto upravený vzduch v absorpčním sušiči se musí následně důkladně filtrovat od 

vznikajících mechanických nečistot, které vycházejí z vysoušecí nádrže.

       Podklady čerpány ze zdrojů [2], [4], [7], [10], [11], [15]
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Obr. 14 Princip chodu absorpčního vysoušeče stlačeného vzduchu, použito ze zdroje

[2]

4.2 Adsorpční vysoušení

       Tento princip vysoušení je založen na fyzikálním principu, kterým je vlastnost 

usazování látky na povrchu pevných těles. Pro adsorpci jsou použita tělesa na 

granulátové bázi, která i při relativně malé velikosti mají velkou pórovitost, kde se 

vlhkost usazuje. Tento granulát se nazývá desikant. Molekuly kapaliny se shromažďují 

v pórovitém povrchu díky vlastnostem: čerpáno ze zdroje [15]

• fyzikální vazba

• chemická vazba

• kapilární – kondenzace
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Obr. 15 Znázornění pórovitosti kuličky desikantu; použito ze zdroje [15]

       Pro tento typ sušení používáme tyto různé druhy desikantů:

- molekulární síto (prakticky filtr na molekulární úrovni)

- oxid hliníku Al2O3 (velice pórovitý materiál, povrch 

přes 300 m3 na 1 g)

- silikagel (po nasycení může být regenerován při teplotě

150 °C)

Obr. 16 Zobrazení možností použití sušícího materiálu (desikantu); použito ze zdroje 

[15]

       Zařízení je konstruováno, jako tělesa s dvěma vertikálně a paralelně uloženými 

tlakovými nádobami, které se mezi sebou cyklicky střídají v provozu. Jedna z nich 

pracuje, tedy nabírá a suší vzduch do nasycení vlhkostí desikantu jímající vlhkost. 

Druhá nepracuje, je tedy v klidu a regeneruje plnivo nádrže.
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Obr. 17 Princip chodu adsorpčního vysoušeče stlačeného vzduchu; použito ze zdroje 

[2]

       Principielně to znamená, že je do nádoby přiváděn nějaký zdroj tepla, který

napomáhá nashromážděnou vlhkost zrychleným způsobem odstranit z desikantu a

odvést z nádoby pro její další pracovní cyklus. Máme několik možností provedení

principu regenerace tlakové nádoby, jejich účinnost a vhodnost použití porovnáváme na 

základě těchto parametrů:

• množství dodávaného stlačeného vzduchu v závislosti na kompresoru

• ztráty tlakového vzduchu pro regeneraci sušiče

• spotřeba elektrické energie
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K regeneraci nádoby máme možnost několika provedení.

       Spotřebováváme část vysušeného vzduchu z druhé nádoby, touto metodou se 

spotřebuje obvykle 18% kapacity, proto v dimenzování soustavy musíme volit větší 

kompresor a sušič, ale pozitivum je, že máme malou spotřebu elektrické energie a 

dosahujeme teploty rosného bodu TRB (-40 až -70 °C). 

       Další možností je použití topného tělesa, to znamená velice vysokou elektrickou 

energetickou náročnost, složitější provedení konstrukce, tím je ovšem negativně

ovlivněn ekonomický faktor, ale dosahujeme malé ztráty stlačeného vzduchu a to 

maximálně do 4% kapacity. Tímto způsobem dosahujeme TRB (-40 až -70 °C).

       Další možností pro menší objemy a dosahování TRB (-20 až -35 °C) je použití

pouze bezmazného kompresoru, který produkuje teplý vzduch a ten spotřebováváme 

k regeneraci. Tato metoda je energeticky nejšetrnější. Nevýhodou je, že TRB je 

ovlivňován teplotou okolního prostředí.

       Uplatnění nachází například v pneumatické dopravě práškových materiálů, obvody 

v mrazírnách nebo přesné měřicí přístroje a jinak. Podklady čerpány ze zdroje [15]
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Porovnání adsorpčních sušiček

Obr. 18 Porovnání metod regenerace adsorpčních sušiček v závislosti na jejich hlavních 

posuzujících parametrech provozu; použito ze zdroje [15]

4.3 Kondenzační vysoušení

       Tato metoda vysoušení je velice efektivní a šetrná na spotřebu elektrickou energii. 

Plná kapacita horkého vzduchu z kompresoru je zchlazena ve výměníku tepla na vstupu 

do kondenzační sušičky, toto ochlazení se pohybuje na TRB kolem 3 °C. Po takto 

prudkém ochlazení zkondenzují páry obsažené ve vzduchu. Nevýhodou je, pokud do 

sušičky přivádíme menší objem vzduchu, tak chladící okruh zapříčiní zamrzání 

kondenzátu, proto je v obvodu sušičky aplikován obtokový ventil, který je automaticky 

regulován tlakem v chladícím okruhu za výměníkem tepla. S klesajícím tlakem se ventil 

otvírá a odvádí část chladiva mimo výměník, takto jednoduše lze eliminovat nevýhodu 
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zamrzání kondenzátu. Vzniklý kondenzát se z jímky automatizovaně vypouští. Takto 

separovaný vzduch se před výstupem ze sušičky filtruje a pak zase ohřeje, tím klesne i 

jeho RV a zvětší se jeho objem.

Sušičku lze vybavit řídící jednotkou, která ovládá chod a výkonnost stroje, při nulovém 

průtoku můžeme zcela vypnout chladivový kompresor, který je ovládán frekvenčním 

měničem, tímto dosahujeme vysoké optimalizace chodu zařízení a spotřeby elektrické 

energie. Používaná chladící média jsou naprosto v souladu s ekologickými předpisy a 

nijak nepoškozují ozonovou vrstvu Země.

       Podklady čerpány ze zdrojů [2] a [5]

Obr. 19 Schéma kondenzačního vysoušeče stlačeného vzduchu; použito ze zdroje [2]
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4.4 Molekulární vysoušení

       Molekulární způsob vysoušení je nejnáročnější metoda, jak již plyne z názvu, tak 

pracuje na molekulární úrovni velikosti částic a lze s ní tedy dosáhnout extrémně

malých hodnot vlhkosti. Tento způsob využívá ke své činnosti dutá vlákna 

z makromolekulární membrány, kterou velmi snadno prochází vlhkost ovšem vzduch 

nikoli. Proudící stlačený vzduch je veden dutými vlákny a při průchodu uniká vlhkost 

membránou, část vedeného vzduchu slouží při zpětném odfuku z výstupu k odvodu 

vlhkosti zpět do atmosféry.

Touto metodou můžeme dosáhnout v různých kombinacích hodnot TRB až -60 °C a 

maximálního průtoku 1000 dm3.m-1.

       Tyto prvky je možno připojit do tlakové soustavy samostatně nebo implementovat 

do modulární jednotky. Prvek může být navíc vybaven na výstupu barevným 

indikátorem vlhkosti, který vyjadřuje funkci vysoušeče a působí tedy jako zpětná vazba 

nastavení zařízení. Výhodou tohoto zařízení je, že nepotřebuje ke svému provozu 

elektrickou energii.

       Podklady čerpány ze zdroje [2]

Obr. 20 Princip funkce molekulárního vysoušeče stlačeného vzduchu, použito ze 

zdroje [2]
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5. Návrh prvků pro úpravu vzduchu

       Pro následující hodnoty se vytvoří optimálně sestavený obvod pro úpravu 

stlačeného vzduchu. U některých prvků je nutno myslet na potřebu jejich

naddimenzování a to vzhledem k složitosti systému, jelikož každý prvek řazený 

v obvodu do série znamená průtokovou ztrátu, v některých případech dle složitosti 

systému může rozdíl průtoku mezi vstupem a spotřebičem činit až 60% pokles. Na tento 

aspekt je velmi důležité myslet při návrhu obvodu, jelikož špatná volba může mít fatální 

následky na funkci pneumatického systému.

       Zadané hodnoty pneumatického obvodu

• maximální tlak za kompresorem 0,8 [MPa]

• pracovní tlak zařízení 0,6 [MPa]

• průtok vzduchu 2000 [dmN
3.min-1]

• filtrace dle ISO 8573-1 – třída 2

• vlhkost vzduchu dle ISO 8573-1 – třída 4

• obsah oleje dle ISO 8573-1 – třída 3

       Vyjádření zadaných hodnot dle normy ISO 8573-1

• Filtrace dle ISO 8573-1 – třída 2

Maximální velikost částic 1 [µm] ; maximální koncentrace 

částic 1 [mg.m-3]

• Vlhkost vzduchu dle ISO 8573-1 – třída 4

Maximální rosný bod +3 [°C]

• Obsah oleje dle ISO 8573-1 – třída 3

Maximální koncentrace oleje 1 [mg.m-3]
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       Dle zadaných parametrů budu volit vhodné prvky pro úpravu stlačeného vzduchu 

ve fiktivním obvodu dle nabídky z katalogů prvků ze zdroje [6] a sušičky ze zdroje [16], 

[17], [18].

       Schéma uvažovaného obvodu je zobrazeno níže na obr. 13. Ze zdroje stlačeného 

vzduchu je odebíráno celkové množství 2000 dmN
3.min-1. Tento průtok se následně

rozděluje do dvou větví s maximálním odběrem 1000 dmN
3.min-1. Navrhnuté větve jsou 

tedy duplicitní a proto jsou v nich voleny stejné prvky.

Obr. 21 Zjednodušené schéma obvodu s pozicemi k jednotlivým prvkům, kresleno 

v softwaru PneuDRAW od firmy SMC [6]

5.1 Rozbor prvků v obvodu

1. Pozice 1 znázorňuje zjednodušenou značku tlakového zdroje, tedy kompresor 

a tlakovou nádobu, nebo-li vzdušník, parametry jsou:

• výstupní tlak za kompresorem 0,8 [MPa]

• maximální průtok 2000 [dmN
3.min-1]
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2. Pozice 2 znázorňuje schematickou značku základního filtru. Dle nabídky od 

firmy SMC ze zdroje [6] byl volen prvek s označením (objednacím kódem)

AFF22C-F10D-T.

Vlastnosti tohoto prvku jsou:

• průtok maximálně 3700 [dmN
3.min-1]

• připojovací závit G 1

• tento prvek je možné použít samostatně nebo v bloku (modulárně)

• poréznost filtrační vložky je 3 [µm], s filtrační vložkou AFF-EL22B

• odlučivost kompresorového oleje až 90%

• malá tlaková ztráta

• možnost indikátoru znečištění filtrační vložky

• uvedený průtok odpovídá vstupnímu tlaku 0,7 [MPa] a tlakovému 

spádu menšímu než 0,03 [MPa]

3. Pozice 3 znázorňuje schematickou značku sušičky stlačeného vzduchu. 

Vzhledem k zadanému bodu vlhkosti dle třídy 4 normy ISO 8573-1, byla 

zvolena kondenzační sušička, protože je nejblíže požadované relaci hodnoty 

TRB +3 [°C] a má velmi nízké ekonomické náklady na provoz a údržbu, 

vysokou spolehlivost a snadné používání a údržbu. Celkově se dá toto zařízení 

zhodnotit, jako ekonomický odstraňovač kondenzátu. Zvolené zařízení bylo 

čerpáno ze zdroje [18]

Vlastnosti tohoto prvku jsou:

• ORLIK - model KSO 0175 AP

• průtok vzduchu 2920 [dmN
3.min-1]

• tlaková ztráta 0,028 [MPa]

• připojení vzduchu G 1

• rozměry zařízení 0,6 x 0,55 x 0,45 [m]

• hmotnost zařízení 53 [kg]

• přívod energie 230 [V]
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• spotřeba energie v [kW] při relacích provozní zátěže

Plná 100% Částečná 50% Nezatíženo 0%

0,74 0,41 0,08

4. Pozice 4 znázorňuje schematickou značku odlučovače kondenzátu 

s automatickým odpouštěním. Dle nabídky od firmy SMC ze zdroje [6] byl 

volen prvek s označením (objednácím kódem) AMG450C-F04D.

          Vlastnosti prvku jsou:

• průtok maximálně 2200 [dmN
3.min-1]

• rozsah provozních tlaků 0,15 – 1 [MPa]

• odlučitelnost až 99% kondenzátu, automatizované odpouštění

• náhradní filtrační vložka AMG-EL450

• připojovací závit G 1/2

• tento prvek je možné použít samostatně nebo v bloku (modulárně)

• malá tlaková ztráta

• odlučovač je samočisticí a tímto bezúdržbový

5. Pozice 5 znázorňuje schematickou značku mikrofiltru. Dle nabídky od firmy 

SMC ze zdroje [6] byl volen prvek s označením (objednacím kódem) AM450C-

F06D-T.

Vlastnosti tohoto prvku jsou:

• průtok maximálně 2200 [dmN
3.min-1]

• připojovací závit G 3/4

• tento prvek je možné použít samostatně nebo v bloku (modulárně)

• poréznost filtrační vložky je 0,3 [µm], s filtrační vložkou AM-

EL450

• rozsah provozních tlaků 0,05 – 1 [MPa]

• standardně automatické odpouštění kondenzátu

• možnost indikátoru znečištění filtrační vložky
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6. Pozice 6 znázorňuje schematickou značku regulátoru tlaku. Dle nabídky od 

firmy SMC ze zdroje [6] byl volen prvek s označením (objednacím kódem) 

IR3020-F03.

Vlastnosti tohoto prvku jsou:

• rozsah regulovatelných tlaků 0.01 – 0.8 [MPa]

• připojovací závit G 3/8

• přesnost nastavení tlaku je řešena regulačním šroubem o stoupání 

závitu 0,5 [mm]
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Závěr

       Cílem této práce mělo být podrobné rozebrání praktik a možností úpravy stlačeného 

vzduchu. Nastínění a popsání potřeby jeho úpravy a zdůraznění jeho fyzikálních 

vlastností, které přímo souvisí s volbou vhodných pneumatických prvků na úpravu 

stlačeného vzduchu, které zpracovávají jakostní čistotu stlačeného vzduchu na 

požadovanou úroveň dle normy ISO 8573-1. 

       Podrobným rozčleněním různých prvků a zařízení, jsme ukázali jejich konstrukci, 

funkci, vlastnosti, výhody a nevýhody, které přímo souvisí s jejich praktickým 

použitím. Tyto prvky v určitém chronologickém sledu řazení do pneumatického 

tlakového obvodu vytvářejí požadovaný efekt čistoty stlačeného vzduchu. 

       Dle zadaných parametrů pro návrh úpravy stlačeného vzduchu ve fiktivním 

zařízení, bylo úkolem zvolit a popsat prvky, které mají vytvořit požadovanou jakost 

čistoty stlačeného vzduchu. Tyto prvky byly voleny pro co nejefektivnější výkonnost a

zároveň s důrazem na ekonomický faktor, jež se u výroby stlačeného vzduchu 

vyznačuje obecně vysokou nákladností na pořizovací, provozní i údržbářské ceny.
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