
9. Parametry charakteryzujące 

stan powietrza roboczego.



Do wytwarzania sprężonego powietrza 

pobierane jest powietrze atmosferyczne. 

Zawiera ono różne zanieczyszczenia w 

postaci cząstek ciał stałych (kurz, sadza, pyłki), 

wody, roztworów substancji chemicznych. 

Ponadto w trakcie sprężania do 

sprężonego powietrza dostają się pewne ilości 

oleju użytego do smarowania sprężarki.





Zanieczyszczenia przedostające się wraz        

ze sprężonym powietrzem do układów 

pneumatycznych mogą być przyczyną

zakłóceń w pracy urządzeń i przebiegu 

procesów produkcyjnych.



W zależności od zastosowania urządzeń i 

układów pneumatycznych wynikają różne 

wymagania dotyczące czystości powietrza. 

Inne wymagania będą stawiane powietrzu 

zasilającemu maszyny budowlane, inne 

mającemu kontakt z żywnością, inne w 

przemyśle farmaceutycznym i chemiczny.



W celu ujednolicenia przekazywania 

informacji o wymaganej czystości sprężonego 

powietrza norma:

PN-ISO 8573-1 „Sprężone powietrze ogólnego 

stosowania. Zanieczyszczenia i klasy czystości.”

określa klasy czystości sprężonego powietrza, 

przy czym rozróżnia się trzy podstawowe 

rodzaje czynników zanieczyszczających sprężone 

powietrze:

•Substancje stałe;

•Woda;

•Olej.







Temperatura w oC

Linia punktu rosy

Graniczna wartość pary wodnej w powietrzu 

atmosferycznym w zależności od temperatury.





Wygląd przykładowej normy 

PN-ISO



Zastosowania Klasa 

zapylenia

Klasa 

zawodnienia

Klasa 

zaolejenia

Budownictwo, górnictwo 4 5 5

Małe silniki pneumatyczne 3 3-1 3

Ciężkie silniki pneumatyczne 4 6-1 5

Maszyny obuwnicze, odlewnicze 4 6 5

Maszyny pakujące, tekstylne 4 4 3-2

Narzędzia pneumatyczne 4 4 5

Obrabiarki 5 4 5

Obróbka filmów fotograficznych 1 1 1

Piaskowanie - 4 3

Siłowniki pneumatyczne 5-3 4 5

Transport artykułów spożywczych 5-3 4 1

Transport materiałów sypkich 2 4 3

Turbiny pneumatyczne 2 2 3



W jednostce objętości powietrza o danym 

ciśnieniu i w danej temperaturze może znajdować

się tylko ograniczona ilość pary wodnej. 

Maksymalna (graniczna) ilość pary wodnej, 

jaką może przyjąć 1 m3 powietrza o danym 

ciśnieniu i w danej temperaturze, nazywa się

nasyceniem. 

Nadmiar pary powyżej nasycenia skrapla się.



Zawartość pary wodnej w powietrzu 

atmosferycznym wyrażamy za 

pomocą:



Atmosferyczny punkt rosy – jest to 

wyrażona w oC temperatura, w której dana 

wilgotność absolutna powietrza stałaby się

nasyceniem.

W miarę wzrostu ciśnienia powietrza linia 

punktu rosy obniża się.



Ciśnieniowy punkt rosy - jest to wyrażona 

w oC temperatura, w której dana wilgotność

absolutna powietrza sprężonego stałaby się

nasyceniem.

Informacja o wilgotności sprężonego 

powietrza w formie ciśnieniowego punktu rosy 

wyraża fakt, że z powietrza o danym ciśnieniu 

może wykraplać się woda dopiero po oziębieniu 

tego powietrza poniżej temperatury 

ciśnieniowego punktu rosy.


