Základní fakta
Podíl oleje ve stlačeném vzduchu za kompresorem
Olejem mazané pístové kompresory a dále šroubové a vícekomorové kompresory chlazené vstřikovaným olejem
potřebují olej k chlazení, mazání, těsnění a částečné také k řízení a jako antikorozní ochranu. Aby se stlačený vzduch
po kompresi zase tohoto oleje zbavil, používají se separační prvky. Jedná se přitom o koalescenční filtry, které
separují podíly oleje v tekutém skupenství. Olejová pára projde kolem separátorů oleje zcela bez překážek. To je
nebezpečné zejména při vysokých teplotách, kdy nadměrně vzrůstá podíl olejové páry, čímž je trvale znečišťován
systém stlačeného vzduchu a čímž u mnoha aplikací nastávají problémy.
Dokonce i u bezolejově komprimujících kompresorů může stlačený vzduch obsahovat nepatrné množství oleje kvůli
nasátým sloučeninám uhlovodíku. Ty mohou být z nejrůznějších zdrojů. Jedním z nich bývá často samotný
bezolejový kompresor, protože ventilační zařízení tělesa převodovky je otevřeno směrem do okolí a vystupující
olejové páry jím mohou být nasávány.
Pro všechny kompresory existují nejrůznější koncepce úprav, s jejichž pomocí lze dosáhnout i té nejnáročnější třídy
kvality stlačeného vzduchu.
Olej se vyskytuje ve stlačeném vzduchu v různých formách:
•

v tekutém stavu coby film stékající po stěně (kondenzace teplotním spádem na vnitřních stěnách trubek
nebo přístrojů), ve formě kapek nebo vzduchem neseného aerosolu

•

v plynném stavu (olejová pára)

V reklamních materiálech zveřejňovaná množství oleje, která dodává kompresor do sítě stlačeného vzduchu, se
vztahují na standardní provozní podmínky (teplota vzduchu 20 °C, tlak vzduchu 1 bar,a a 0 % relativní vlhkost
vzduchu, s vyloučením nepřetržitého provozu při plném zatížení, bez spínacích a regulačních procesů). Coby
teoretické srovnávací měřítko to má v každém případě svoji relevanci. V průmyslové praxi jsou ovšem takové
provozní podmínky jen stěží reálné. Některé faktory mají výrazný vliv na zanášení oleje do sítě stlačeného vzduchu:
stáří a stav údržby, konstrukce, regulace, provozní teplota, druh oleje, jeho viskozita a opotřebení, místo instalace,
chlazení aj.

Obr.: Typické podíly oleje ve stlačeném vzduchu za různými konstrukcemi kompresorů
(Zdroj Jednotný předpis VDMA 15390-1: 2014-12)
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Factsheet
Oil content in compressed air downstream of compressor
Lubricated piston compressors and oil injection-cooled screw and vane compressors require oil for cooling,
lubrication, compression and corrosion protection, and even for controlling. To remove the oil from the compressed
air, separator elements are installed downstream of the compressor. These elements consist of coalescing filters
that eliminate the liquid oil from the compressed air. Oil vapours however simply pass through the oil separators.
This can lead to problems, especially at high temperatures where the oil vapour concentration tends to increase
disproportionately. As a result, the compressed air system becomes permanently contaminated, causing problems
in many applications.
Oil-free compressors are no guarantee for compressed air free of hydrocarbons, as such substances are often
already contained in the intake air. These substances originate from various sources. One such source is often the
oil-free compressor itself, as its gear box housing ventilation is open to the ambient air, so that lubricating oil
vapours might be sucked into the compressor.
For all modern compressors, there are a wide range of treatment systems available, enabling operators to achieve
compressed air that meets even the most stringent quality standards.
Oil in compressed air occurs in various forms:
•

liquid oil in the form of films on walls (due to condensation on the inside of pipelines or devices); oil
droplets or oil aerosol

•

oil vapour

The compressed oil contents published in marketing material of compressors refer to standardised operating
conditions (air temperature 20°C, air pressure 1 bar (a) and 0% relative humidity; operation at full load, no switching
or flow regulation). While such theoretical ratings might be useful in certain contexts, the conditions they refer to
can hardly ever be reproduced in an industrial environment. There are a number of factors that greatly affect the oil
contamination of compressed air systems: age and state of repair, design, control equipment, operating
temperature, oil grade, viscosity and wear, location of installation, cooling method, etc.

Fig. Typical oil content of compressed air by compressor design
(Source VDMA 15390-1: 2014-12)

www.beko-technolgies.com
service-eu@beko-technologies.com

BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Better through responsibility

