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Cílové třídy čistoty (ISO kódy) 

 
Při stanovování cílových tříd čistoty (ISO kódů) pro mazací a hydraulické systémy je třeba si 

uvědomit, čeho chceme ve výsledku dosáhnout. Maximalizace spolehlivosti a bezpečného 

provozu zařízení, minimalizace nákladů na opravy a výměny, prodloužení životnosti kapaliny, 

dodržení záručních podmínek a minimalizace odstávek jsou dosažitelné cíle. Jakmile jsou 

stanoveny cílové hodnoty ISO kódů čistoty, je třeba, aby následovalo stanovení zásad a kroků 

k dosažení těchto cílových hodnot, jejich monitorování a udržování. Následné dodržování těchto 

zásad pak přináší hmatatelné výsledky. Udělejte proto zásadní krok ke zvýšení spolehlivosti 

systému udržováním čistoty mazacích náplní.   

 

Stanovte si cílovou třídu ISO 

Prvním krokem k identifikaci cílové třídy čistoty ISO je identifikace nejcitlivější součásti 

jednotlivého systému, nebo nejcitlivější součásti systémů napojených na centrální mazací systém. 

V případě, centrálního mazacího systému musí být čistota kapaliny na úrovni vyžadované 

nejcitlivější součástí všech napojených systémů, nebo musí být tato součást napojena na speciální 

filtrační okruh pro ochranu této součásti. 

 

Další poznámky 

Tabulka č.1 níže doporučuje třídy čistoty ISO, založené na kombinaci předpisů mnoha výrobců 

zařízení a dále také na provozních zkouškách pro standardní průmyslové aplikace provozované při 

použití ropných produktů. V případě, že je použita kapalina, která není na ropném základu, (jako 

např. voda – glykol) cílovým kódem znečištění ISO by měla být třída o jednu nižší pro každou 

velikost částic (4/6/14µ) než je třída doporučená pro ropné produkty. V případě, že je dále 

v systému splněna jedna z následujících podmínek, pak je také snížit cílový ISO kód čistoty o 

jednu třídu:  

• Komponent je kritickým komponentem pro spolehlivost a bezpečný provoz systému 

• Časté studené starty 

• Nadměrné rázové a vibrační zatížení 

• Další podmínky provozu zvyšujících zatížení systému nebo náročnost provozu 

 



 

OPTILUBE Services s.r.o.  IČO: 24253588 web: www.optilube.cz 
Plzeňská 1270/97    DIČ: CZ 24253588 email: info@optilube.cz 
150 00 Praha 5   

Doporučená* cílová třída čistoty (ISO Cleanliness Code) a výběr filtru (jeho parametrů) pro systémy

využívající produkty na bázi ropy dle ISO 4406:1999 pro částice velikosti 4µ / 6µ/ 14µ

tlak filtr tlak filtr tlak filtr

< 138 bar βx = 1000 138 - 207 bar βx = 1000 > 207 bar βx = 1000

< 2000 psi (βx = 200) 2000 - 3000 psi (βx = 200) > 3000 psi (βx = 200)

zubové 20/18/15 22µ (25µ) 19/17/15 12µ (12µ) − −
pístové 19/17/14 12µ (12µ) 18/16/13 12µ (12µ) 17/15/12 7µ (6µ)
lamelové 20/18/15 22µ (25µ) 19/17/14 12µ (12µ) 18/16/13 12µ (12µ)
variabilní pístové 18/16/13 7µ (6µ) 17/15/13 7µ (6µ) 16/14/12 5µ (3µ)
variabilní lamelové 18/16/13 7µ (6µ) 17/15/12 5µ (3µ) −

ventily

dvoucestný ventil 18/16/13 12µ (12µ) 17/15/12 7µ (6µ) 17/15/12 7µ (6µ)
pojistný ventil 20/18/15 22µ (25µ) 20/18/15 22µ (25µ) 19/17/14 12µ (12µ)

solenoidní ventil 20/18/15 22µ (25µ) 19/17/14 12µ (12µ) 18/16/13 12µ (12µ)

průtokový ventil 19/17/14 12µ (12µ) 18/16/13 12µ (12µ) 18/16/13 12µ (12µ)

tlakový modulační 19/17/14 12µ (12µ) 18/16/13 12µ (12µ) 17/15/12 7µ (6µ)
proporční dvoucestný 17/15/12 7µ (6µ) 17/15/12 7µ (6µ) 16/14/11 5µ (3µ)
proporční usměrňovací 17/15/12 7µ (6µ) 17/15/12 7µ (6µ) 16/14/11 5µ (3µ)
proporční průtokový 17/15/12 7µ (6µ) 17/15/12 7µ (6µ) 16/14/11 5µ (3µ)
proporční tlakový 17/15/12 7µ (6µ) 17/15/12 7µ (6µ) 16/14/11 5µ (3µ)
servo ventily 16/14/11 7µ (6µ) 16/14/11 5µ (3µ) 15/13/10 5µ (3µ)

ložiska

kuličková ložiska 15/13/10 5µ (3µ) - - - -

převodovka průmyslová 17/16/13 12µ (12µ) - - - -

kluzná ložiska vysokootáčková 17/15/12 7µ (6µ) - - - -

kluzná ložiska nízkootáčková 17/15/12 7µ (6µ) - - - -

válečková ložiska 16/14/11 7µ (6µ) - - - -

aktuátory

válce 17/15/12 7µ (6µ) 16/14/11 5µ (3µ) 15/13/10 5µ (3µ)
lamelové motory 20/18/15 22µ (25µ) 19/17/14 12µ (12µ) 18/16/13 12µ (12µ)

axiální pístové motory 19/17/14 12µ (12µ) 18/16/13 12µ (12µ) 15/15/12 7µ (6µ)
ozubené motory 20/18/14 22µ (25µ) 19/17/13 12µ (12µ) 18/16/13 12µ (12µ)

radiální pístové motory 20/18/15 22µ (25µ) 19/17/14 12µ (12µ) 18/16/13 12µ (12µ)

test. stolice, hydrostat. zařízení

testovací stolice 15/13/10 5µ (3µ) 15/13/10 5µ (3µ) 15/13/10 5µ (3µ)
hydrostatické převodovky 17/15/13 7µ (6µ) 16/14/11 5µ (3µ) 16/14/11 5µ (3µ)
* v závislosti na objemu systému a náročnosti provozních podmínek (jako je tlak, zpětná větev, by-pass filtry ap)

 může být  k dosažení a udržení požadované čistoty kapaliny požadováno použití filtrů s rozdílnou filtrační účinností 

příklad ISO kód čistoty

provozní tlak

nejcitlivější součást systému 19/17/14

typ kapaliny 18/16/13

provozní podmínky 17/15/12

komentář

doporučená min. hodnota ISO

snížení kódu o jednu třídu

snížení kódu o jednu třídu, 

kombinace kritických prvků, 

náročné podmínky

156 bar (2200 psi)

solenoidní ventil

voda+glykol

vzdálená lokace, 

oprava složitá, 

vysoká ingrese nečistot

Čerpadlo

 
 
Zdroj: www.hyprofiltration.com 


