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Jak rozumět ISO kódům čistoty 

Jak rozumět ISO kódu čistoty -  ISO kód čistoty (dle ISO 4406-1999) je používán k vyčíslení počtu 

nečistot (částeček) na mililitr kapaliny, když se nečistoty rozdělují dále na 3 různé velikosti a to: 

4µ, 6µ a 14µ. ISO kód je pak udáván jako číselná kombinace tří čísel (reprezentujících uvedené 

velikosti částic -např. 19/17/14). Každé toto číslo reprezentuje množství nečistot (dle daného 

kódu-čísla kódu) pro danou velikost částic. Tento kód zahrnuje všechny částice dané velikosti a 

zároveň všechny částice větší než je daná velikost (tj. v případě 4µ částic zahrnuje i částice z kódu 

6µ a 14µ). Je důležité si uvědomit, že pokaždé, když se kód znečištění zvedne o jedno číslo, 

množství nečistot se zdvojnásobuje a naopak, když se kód nečistot o jedno sníží, znečištění se 

sníží o polovinu. 

 

      

více než až (včetně)

24 80 000 160 000 4 µ 151 773 80 000-160 000 24

23 40 000 80 000 4,6 µ 87 210

22 20 000 40 000 6 µ 38 636 20 000-40 000 22

21 10 000 20 000 10 µ 8 229

20 5 000 10 000 14 µ 3 339 2 500-5 000 19

19 2 500 5 000 21 µ 1 048

18 1 300 2 500 38 µ 112

17 640 1 300 68 µ 2

16 320 640

15 160 320

14 80 160

13 40 80

12 20 40 4 µ 69 40-80 13

11 10 20 4,6 µ 35

10 5 10 6 µ 7 5-10 10

9 2,50 5 10 µ 5

8 1,30 2,50 14 µ 0 0,32-0,64 6

7 0,64 1,30 21 µ 0

6 0,32 0,64 38 µ 0

68 µ 0
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Výhody úplné čistoty systému 

Přístup kladoucí důraz na úplnou čistotu systému (Total Systém Cleanliness Aproach) za účelem 

kontroly kontaminace a ošetřování kapalin od naskladnění po jejich likvidaci nevyhnutně vede ke 

zvýšení spolehlivosti strojů a zařízení a šetří náklady. Systém vedoucí k zajištění úplné čistoty 

systému zahrnuje: prohlídku a zhodnocení stavu všech hydraulických a mazacích systémů, 



 

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   

nastavení programu vzorkování a analýz maziv, nastavení minimální třídy čistoty pro nové oleje 

při plnění, nastavení minimální třídy čistoty a programu jejich údržby u všech mazacích systémů, 

filtrace všech nových kapalin při jejich plnění, utěsnění všech mazacích systémů a nádrží, 

instalace kvalitních vzduchových filtrů a desikačních filtrů u nádrží, zvýšení účinnosti filtrace 

vzduchu a maziv kde je to možné, použití doplňkových permanentních nebo dočasných by-pass 

filtračních zařízení ke zvýšení účinnosti filtrace, stanovení závazku pro udržování čistoty systémů 

mazání.  

Viditelné náklady na udržení a zvýšení čistoty systému dosahují méně než 3% celkových nákladů 

vzniklých v důsledku nečistot. Z tohoto důvodu je třeba se vyvarovat úsporných opatření na 

straně údržby systému a zachování jeho čistoty, které jinak vedou k násobkům nákladů na 

následné odstranění havárií a poruch plynoucích ze zvýšené kontaminace systému včetně: 

• Odstávka a ztráta produkce 

• Oprava nebo výměna součástí zařízení 

• Zkrácená životnost kapaliny 

• Znehodnocení výrobních materiálů 

• Hledání příčin poruchy 

• Náklady práce na opravu  

• Nespolehlivost strojů 

• Ztracený čas a energie 

 

 

Zdroj:hyprofiltration.com 


