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1. Úvod 

Kompresory tvoří důležitou součást mnoha průmyslových podniků. Jako první 

kompresory jsou často označovány ručně ovládané měchy na vhánění vzduchu do výhní. 

První ležatý pístový kompresor byl s Hoerbigerovými ventily v roce 1894, nedlouho na to se 

kompresory začaly používat ve všech průmyslových podnicích včetně českých Škodových 

závodů. V dnešní době se především používají k pohonu pneumatických strojů a zařízení, 

vhánění plynů do chemických reakcích a chladící technice. 

Rozhodující kritérium při volbě a konstrukci kompresorů jsou náklady a to jak 

investiční tak provozní. Pokud jsou prioritou, co nejnižší investiční náklady používá se 

minimální počet stupňů. Nižší počet stupňů jde ovšem ruku v ruce s nižší účinností. Naproti 

tomu stroje s vyšším počtem stupňů mají vyšší účinnost a nižší spotřebu energie. Nové 

kompresory jsou konstruovány s co nejvyššími otáčkami, důvodem je lehká konstrukce nejen 

samotného stroje, ale i základu, nevýhodou bývá nižší účinnost a snížená účinnost chlazení 

pracovního prostoru. Velkou nevýhodou jsou také rostoucí vibrace, problémy pak můžou 

nastat u velkých strojů, které pracují v rezonančním režimu. 

Jedním z nejpodstatnějších vlastností kompresoru je jejich výkonnost, tedy množství 

vzdušiny, které jsou schopny za danou časovou jednotku přepravit. Výkonnost nám může 

udávat míru opotřebení kompresoru nebo měřit množství dodaného plynu do systému. 

Možností jak ji měřit je v dnešní době nepřeberné množství, ve své bakalářské práci se 

zaměřím právě na možnosti měření srovnání jejich výhod a nevýhod.  
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2. Typy kompresorů 

Základní rozdělení je na objemové a rychlostní. Objemové se používají se k dodávce 

menších a středně velkých objemů plynů, pracují na principu periodické změně objemu 

v uzavřeném prostoru. U rychlostních se zvyšování tlaku dosahuje zrychlením proudění 

plynu, poté se přemění kinetická energie na energii tlakovou. Charakteristické pro to jsou 

turbokompresory (axiální i radiální) nebo ejektory. 

 

2.1. Pístové kompresory  

Vzhledem k velkému tlakovém poměru, 

kterého jsou schopny tyto kompresory dosáhnout, 

používají se hlavně v chemickém průmyslu. 

Velké pístové kompresory dosahují i výkonnosti 

20 000 m3∙h-1. Hyperkompresory pracují dokonce 

s tlakovým poměrem σc = 2500. Pohony mívají 

příkon až Pel = 5MW. Ležaté pístové kompresory 

Mají vysoké tlakové poměry, této 

vlastnosti se využívá v laboratorních 

podmínkách. Jsou postaveny na základech 

parního stroje, mají proto robustní konstrukci a 

zabírají hodně místa. Pracují s nízkými otáčkami 

a mají nedokonalé vyvážení setrvačných sil a momentů, z toho důvodu se v běžné praxi 

nepoužívají a jsou nahrazeny dokonalejšími stroji. Mají dlouhou životnost a poměrně snadnou 

údržbu. 

 

2.1.1. Stojaté kompresory 

Vzhledem k tomu, že jsou postaveny na základu spalovacích motorů, mají lepší 

vyvážení momentů a setrvačných sil. Mívají více válců a pracují s vyššími otáčkami než 

ležaté pístové kompresory. Vzhledem k tomu, že se často stavějí jako vícestupňové je jejich 

problémem poměrně velká výška, tomu musí být přizpůsobena i strojovna. Z toho důvodu se 

často používají 1-3 stupňové stacionární stroje. Tyto stroje se často staví jako bezmazné, tím 

Obr. 2.1 Pístový Kompresor [11] 
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se ulehčuje jejich provoz a dodávaná vzdušina je bez stop oleje, takže nehrozí výbuch. 

Používají se pro stavební a montážní práce, z toho důvodu se často požaduje, aby byly 

pojízdné, v těchto případech bývají poháněny naftovými motory. 

 

2.1.2. Boxerové kompresory 

Jsou tvořeny dvěma písty, na které je připojena zalomená hřídel, která je roztáčena 

rotorem. Osy válců jsou v horizontální rovině. Využívají přednosti ležatých a stojatých 

kompresorů, jsou tak vytvořeny podmínky pro dokonalé vyvážení setrvačných sil a 

setrvačných momentů. Pracují s většími otáčkami než ležaté kompresory. 

2.1.3. Úhlové kompresory 

Stejně jako boxerové kompresory mají klidný chod. Jejich válce jsou ve svislé i 

vodorovné ose a zalomení klikové hřídele o 90°, tím se dosahuje správného vyvážení 

setrvačných sil a zmenšuje se půdorysná plocha. Bývají vedeny jako bezmazné stroje. 

 

Srovnání základních typů pístových kompresorů 

Veličina Značka Ležatý k. Stojatý k. Boxerový k. Úhlový k.. 

Otáčky n 100 200 200 200 

Hmotnost stroje mst 100 70 70 68 

Hmotnost základu mza 100 49 53 40 

Půdorysná plocha S 100 45 62 50 

Setrvačné síly 1. 

řádu 

F1 100 - - - 

Momenty setr. sil 

1.ř. 

M1 100 - 8 1 

Momenty setr. sil 2.ř M2 100 - 2 12 

Pozn.: Uvedené hodnoty jsou vztaženy k Ležatým kompresorům (100%) [1] 

 

2.2. Rotační kompresory 

Využívají otáčivý pohyb pístu, proto u nich není problém s nevyváženým vratným 

pohybem. Mají vysoké otáčky a písty můžou být spojeny přímo s motorem. Mívají vysoké 

výkonnosti a nižší tlakový poměr, všechny rotační kompresory mají vestavěný tlakový poměr. 

Mezi jejich výhody patří i nižší hmotnost, menší rozměry a nižší investiční náklady. 
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Obr. 2.2.1. Scroll kompresor [12] 

 

2.2.1. Scroll kompresory (spirálové) 

Jedná se o poměrně nový způsob 

stlačování vzduchu, principem je 

kývající se píst, který pohybuje deskou 

se spirálou, která je stejná jako ta 

statická. Takto je tvořen tlakový poměr 

až 10 a výkonnost dosahuje až 30 m3∙h-

1. Používají se k chlazení a v poslední 

době jejich význam stále roste, jsou totiž 

bezmazné a jejich provoz vytváří jen 

minimální vibrace. Mezi další výhody 

patří taky to, že mají vysokou 

spolehlivost a dobrou účinnost. 

2.2.2. Křídlové kompresory 

 Patří mezi rotační kompresory, pracují na principu excentricky uloženého 

rotoru s vyfrézovanými drážkami s lamelami, které se můžou zasouvat a vysouvat. Vše je 

uloženo v kleci, škodlivý prostor je u těchto typů kompresorů velmi malý. Má tak jako 

všechny rotační kompresory vestavěný tlakový poměr a tak se nedokáže přizpůsobovat změně 

tlaku nasávané vzdušiny. Výkonnosti těchto zařízení se pohybují v široké oblasti 20 až 6 000 

m3∙h-1. 

 

2.2.3. Vodokružné kompresory 

Pracují na podobném principu jako křídlové kompresory, jelikož stlačování plynu 

probíhá na principu změny objemu pracovních komor a rotor je taky uložen excentricky. Jsou 

také často označovány jako kompresory s kapalinovým písem, protože díky nesouosému 

uložení rotoru ve vodním prstenci vyvolává radiální pohyb v komůrce, který připomíná pohyb 

pístu. Mívají nižší účinnost (do 50 %), ale jsou velmi spolehlivé, mají klidný chod, 

nenáročnou údržbu, a pokud je ve vzdušině prach, bývá zachytáván v kapalině. 
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Obr. 2.2.5. Šroubový kompresor [13] 

2.2.4. Rootsova dmychadla 

Fungují bez změny objemu, takže tlakový poměr je většinou 1. Jsou tvořeny dvěma 

rotory ve společné skříni, které jsou z převodovány ozubením, aby se oba rotory točily stejně. 

Používají se k těžbě důlních plynů, z toho důvodu mívají často velmi vysokou výkonnost 

v řádech desetitisíců m3∙h-1. Izoentropická účinnost se pohybuje mezi 50 až 70 %. 

2.2.5. Šroubové kompresory 

V současnosti jsou to velmi často používané kompresory, protože se v nich kombinují 

přednosti rotačních i pístových kompresorů, svým řešením nejvíc připomínají Rootsova 

dmychadla, rozdíl je, že rotory jsou 

tvořeny dvěma šroubovicemi. Pracují 

s vysokými otáčkami, mají nízké 

požadavky na údržbu i montáž. Jelikož 

dokážou nasávat i vzdušinu o teplotě 

100  °C, jsou často využívané 

v chemickém průmyslu. Produkují 

vysoký hluk. 

2.3. Ostatní druhy objemových kompresorů 

2.3.1. Membránové kompresory 

Změna pracovního prostoru je zde tvořena prohýbáním membrány, ta je u 

jednoduchých konstrukcí z pryže, v případě použití pístového olejového čerpadla se používá 

kovová membrána. Mezi jejich přednosti patří hlavně malý škodlivý prostor, který umožňuje 

vyšší kompresní poměr, čistotu pracovního prostoru, protože se do něj nedostává olej a 

bezucpávková konstrukce. To je ovšem za cenu vyšší hmotnosti, používají se pro stlačování 

malého množství vzdušiny. 

2.3.2. Chladivové kompresory 

Používají se jako chladící zařízení, musí mít naprosto těsný pracovní prostor, aby 

stlačovaná vzdušina (chladivo) neunikalo pryč. Tímto se taky zamezuje přístup vlhkosti a 

vzduchu do kompresoru. Jejich konstrukce bývá dělána jako pístový kompresor, 
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bezucpávkový polohermetický kompresor anebo zcela hermeticky uzavřené kompresory, 

které jsou spolu s elektromotorem uzavřeny v tlakové nádobě (stlačování freonu). 

 

2.4. Rychlostní kompresory 

2.4.1. Radiální turbokompresory (RTK) 

Pracují s velmi vysokými otáčkami, které se pohybují od 3 000 min-1 do 80 000 min-1 

s převodem „ do rychla “. To samozřejmě obnáší sebou spojený vysoký hluk, jejich výhodami 

je jednoduchá obsluha, snadná údržba, nízká míra opotřebení součástí a poměrně dlouhé 

životnost. Dopravovaný plyn není znečištěn olejem, výkonnosti se pohybují od 1 000 do 

100 000 m3∙h-1. Bězně se tlakový poměr pohybuje kolem 1,1 (ventilátory) nebo 20, ale 

výjimečně může dosáhnout i 80. Plyn vstupuje nejdřív do rotorové části a až ve statorové části 

mění svou energii na tlakovou. 

2.4.2. Axiální turbokompresory (ATK) 

Plyn protéká ve směru osy rotace, mají až o 5 % vyšší účinnost než RTK. Vzhledem 

k většímu počtu stupňů bývají delší, používají se pro stlačování vzduchu do spalovacích 

turbín. Jejich výhoda oproti RTK je menší hmotnost, menší radiální rozměry, jejich investiční 

náklady bývají také nižší. Tlakový poměr se pohybuje kolem 15 a výkonnosti od 10 000 do 

250 000 m3∙h-1. Stavba kompresoru je v podstatě stejná jako RTK s tím rozdílem, že stator je 

před rotorem. 

 

Obr. 2.4.2. Axiální turbokompresor [14]   
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2. Základní parametry kompresorů 

2.1. Výkonnost kompresoru 

Je to často nejdůležitější parametr kompresorů. Udává nám jaké množství vzdušiny je 

kompresor schopen přenést za časovou jednotku. Výkonnost bývá označována jako Vd, 

množství nasávaného plynu Vn, objem který uteče do okolí kvůli netěsnostem se označuje 

jako Vo. Vzorce v kapitole 2. byly čerpány z literatury [1]. 

 VD = Vn − Vo m3∙h-1 [1] 

Výkonnost Vd je ovlivňována aktuálním stavem kompresoru (netěsnosti stroje, ventilů 

apod.), naopak ji nijak neovlivňuje změna barometrického tlaku nebo teploty. Pokud 

porovnáme množství dopravovaného množství vzdušiny udávaného výrobcem Vjm a 

současný stav Vd můžeme určit míru opotřebení stroje. Výkonnost bývá charakterizována 

taky jako hmotnostní tok md [kg∙s-1]. Vztah mezi hmotnostní a objemovou výkonností je 

popsán následujícím vztahem: 

 md = Vd ∙ ρn,I kg∙s-1 [2] 

Hustota plynu je závislá na teplotě a tlaku v nasávacím hrdle. 

 ρn,I =
pn,I
r ∙ Tn,I

 kg∙m-3 [3] 

Vzhledem k proměnné teplotě v průběhu roku se mění i hustota. Z toho důvodu se 

v průběhu roku bude měnit hmotnostní výkonnost, zatímco objemová výkonnost bude stále 

stejná. Je proto běžné udávat výkonnost vztaženou na určitý stav prostředí, např. pN = 

100kPa, TN = 293,15K. 
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2.2. Příkony kompresorů 

K pohonu kompresorů se nejčastěji používá elektrická energie, ta je v elektromotoru 

přeměněna na mechanickou energii, pro příkon se používá označení P, jedná se o množství 

potřebné práce za čas.  

Stroje někdy bývají stavěny tak, že maximální účinnost je kolem 85% výkonu stroje a 

maxima se používají pro vykrytí špiček. Spojkový příkon Psp je množství energie po odečtení 

ztrát převodu ηp, účinnosti elektromotoru ηel a mechanických ztrát ηme. 

 Psp = Pel ∙ ηp ∙ ηel∙ηme kW [4] 

V případě že jsou použity mechanické převody, tak se účinnosti klínových řemenů 

udává kolem 90%, v případě ozubených řemenů i 99%. Další ztráty jsou tvořeny například 

pohonem ventilátorů nebo čerpadel na chlazení nebo promazávání. Ztráty vznikají přímo 

v uložení klikových mechanizmů. Tyto ztráty se souhrnně označují jako ztráty mechanické 

zme. 
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2.3. Účinnosti kompresorů 

Je to schopnost přeměnit dodanou energii na požadovanou energii plynu. Je 

charakterizována jako podíl užitečného výkonu Puž a přivedeného výkonu P. 

 η =
Puž
P

 - [5] 

Vzhledem k tomu, že se u kompresorů nedefinuje výkon, používají se pro vyjádření 

účinnosti, účinnosti porovnávající. Porovnávají příkon kompresoru ideálního a skutečného, 

říká se jim taky účinnosti porovnávací. Podle toho pro jaký typ kompresoru se účinnost 

počítá, se rozdělují na dvě skupiny, účinnosti izotermické a izoentropické. 

 

2.3.1. Účinnosti izotermické 

Část mechanické energie se při převádění do kompresoru mění na nežádoucí tepelnou 

energii, s tím se u ideálního zařízení nepočítá a tak podílem izotermického příkonu 

skutečného kompresoru Pit a příkonu skutečného kompresoru na spojce Psp získáváme 

izotermickou účinnost. Tyto účinnosti se nejčastěji používají u zjišťování účinností pístových 

kompresorů, kde se počítá s chlazením. 

 ηit,sp =
Pit
Psp

=
md ∙ ait
Psp

 - [6] 

2.3.2. Účinnosti izoentropické 

S izoentropickým výpočtem účinnosti se setkáváme především u turbokompresorů a 

rotačních kompresorů. Definují se pomocí izoentropického ideálního příkonu Pie stejně jako 

izotermické účinnosti.  

 ηie,sp =
Pie
Psp

=
md ∙ aie
Psp

 - [7] 
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2.4. Tlakový poměr 

Tlakový poměr je podíl tlaku na sání a na výstupu, je to bezrozměrná veličina a 

označuje se jako σ. Obecně lze říci, že s rostoucím tlakovým poměrem se snižuje účinnost 

stroje a to díky netěsnostem a ohřívání plynu. U nižších tlakových poměrů převažují ztráty 

hydraulické. Z toho důvodu se celkový tlakový poměr rozděluje do několika stupňů, které se 

během stlačení chladí. Nejnižší tlakové poměry mají ventilátory a dmychadla, jejichž tlakový 

poměr bývá do σ =3. Vyšší tlakové poměry mají turbokompresory rozdělené do několika 

stupňů a nejvyšších tlakových poměrů se dosahuje pomocí pístových kompresorů. Celkový 

tlakový poměr se vyjadřuje následující vzorcem. 

 σ=
pd
pn,I

 - [8] 

Tlakový poměr můžeme rozdělit na vnitřní a vnější tlakový poměr stupně a celkový 

tlakový poměr. Vnitřní tlakový poměr stupně nám udává poměr výtlačného a sacího tlaku 

v jednom stupni, zatímco vnější nám dává tlakový poměr v sání dvou následujících stupňů. 

Vnitřní je tedy větší než vnější, protože výtlačný tlak nižšího stupně je vyšší o ztráty tlaku 

v mezistupňovém chladiči a v potrubí. 

Tlakový poměr se upravuje podle sil působících na písty, na píst by v obou úvratích 

měly působit stejně velké síly, dosahuje se tak lehké konstrukce a především tato úprava 

nepřetěžuje pohon. V prvním stupni je tlakový poměr o něco vyšší, to je z toho důvodu, že se 

v mezistupňovém chladiči nepodaří plyn ochladit na původní teplotu (teplotu nasávaného 

plynu). 
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3. Stanovení výkonnosti kompresorů 

Ke stanovení výkonnosti kompresorů, tedy objemového průtoku, musíme změřit nejen 

průtok samotný, ale zároveň ho i přepočítat na referenční stav. K tomu musíme znát i teplotu 

a statický tlak, následně můžeme určitě hustotu dopočítat průtok. 

3.1. Průtok 

Možností měření průtoků se podrobněji zabývá kapitola č. 4. Průtok je nejdůležitější 

parametr při stanovování výkonnosti, určuje nám množství vzdušiny, které proteče potrubím 

za jednotku času. 

3.2. Teplota 

Pro měření výkonnosti je zásadní teplota, je zásadní pro určování hustoty média. 

Pokud měříme výkonnost kompresoru v laboratorních podmínkách, dá se uvažovat pokojová 

teplota. Měří se pomocí zabudovaných teplotních jímek, do nichž se vkládá teploměr, ty jsou 

uchyceny k potrubí návarky. Teploměr může být i na stálo zabudovaný v měřící trati, nesmí 

však výrazně ovlivňovat proudění média. 

3.3. Statický tlak 

Jako statický tlak nemůžeme brát v úvahu ten, který jsme naměřili na cloně, ale měl by 

být změřen zvlášť (statický tlak na cloně je ovlivněn zúžením průtoku). Ten se získává 

bodovým odběrem ve stěně potrubí.  
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Obr. 4.1.1. Turbínový průtokoměr [15] 

4. Možnosti měření průtoků 

Průtokoměry dělíme na tři základní skupiny, jsou to objemové, rychlostní a 

hmotnostní průtokoměry, vzhledem k tomu, že objemové se používají často pro měření 

kapalin, nebudu je dále uvažovat. Tato kapitola byla vytvořena ze zdroje [9]. 

4.1. Rychlostní průtokoměry 

Tyto průtokoměry využívají parametry proudícího média, vycházejí buďto z kinetické 

nebo tlakové energie. V průmyslové sféře jsou nejčastěji využívané škrtící orgány, které jsou 

velmi přesným a zároveň levným řešením, bude o nich pojednávat kapitola 5. Mezi další často 

používané způsoby patří turbínové průtokoměry, jejich princip spočívá v zabudování turbíny 

do potrubí, která je proudícím médiem roztáčena a snímačem, který monitoruje rychlost jejího 

otáčení. Dalším způsobem měření jsou vírové průtokoměry, které využívají změny proudění 

po vložení normalizované překážky, z toho se vyvozuje změna tlaku a rychlosti proudícího 

média. Ultrazvukové průtokoměry fungují na principu vysílání vln mezi přijímačem a 

vysílačem, kde vysílač vysílá vlny proti proudění plynu a přijímač je přijímá ve směru 

proudění, rozdíl časů mezi vysílaným a přijatým signálem je pak roven rychlosti proudícího 

média. 

4.1.1. Turbínové průtokoměry 

Základem tohoto průtokoměru je volně otočný rotor s lopatkami, rotor se vlivem 

proudění vzduchu roztáčí. Otáčky jsou přímo úměrné rychlosti proudění vzduchu. Otáčky 

rotoru jsou nejčastěji snímány bezdotykovým indukčním snímačem, výstupem jsou napěťové 

impulsy, které se dále vyhodnocují. Jejich výhodou je široký rozsah měřených rychlostí a 

poměrně dobrá přesnost. Pro kompresory se často nepoužívají a nacházejí uplatnění 

především při měření vody. 
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4.1.2. Ultrazvukové průtokoměry 

Ultrazvukové průtokoměry fungují na principu ultrazvukového vlnění v potrubí. Jejich 

hlavní výhodou je, že nezpůsobují tlakovou ztrátu a nemají ani žádné pohyblivé části, kterým 

by hrozilo opotřebení. Dělí se na dva základní typy. 

1) Dopplerův princip 

Do potrubí jsou vysílány ultrazvukové vlny s konstantní frekvencí a přijímají vlnění 

odražené od pevných částic v tekutině. Pohyb částic a frekvence vyslané vlny je rozlišná a 

jejich rozdíl je pak úměrný rychlosti proudění vzdušiny. 

2) Princip měření doby průchodu médiem 

Tyto průtokoměry mají dvě jednotky, vysílací 

a přijímací, jsou umístěny za sebou ve směru 

proudění. První vysílá vlny proti směru proudění a 

druhý po směru proudění, rozdíl, který vznikne mezi 

dobou průchodu signálů mezi jednotkami je úměrný 

rychlosti proudění vzdušiny. Na rozdíl od 

Dopplerova principu měří tyto průtokoměry pouze rychlost čistých tekutin. 

4.1.3. Pitotova trubice 

Jedná se o nejstarší a zároveň nejjednodušší rychlostní sondu pro 

měření průtoků. Základ tvoří Pitotova trubice, která je ústím otočená proti 

směru proudící vzdušiny, na jejímž výstupu se měří rozdíl tlaků. Přesnost 

závisí na rychlostním profilu proudění. Nevýhodou tohoto způsobu měření 

je, že se takto dají měřit pouze velmi čisté vzdušiny, jelikož hrozí zanesení 

otvorů trubice. Od Pitotovy trubice jsou odvozeny i další měřící zařízení, 

například Annubar, což je více otvorová rychlostní sonda. 

  

Obr. 4.1.2. Ultrazvukový průtokoměr [16] 

Obr. 4.1.3. Annubar [17] 
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Obr. 4.1.5. Prandtlova trubice [19] 

 

4.1.4. Vírové průtokoměry 

Do potrubního systému je zabudováno těleso, jež 

mění proudění vzdušiny, to má za následek vznik vírů. 

Víry tvoří tzv. von Kármánovou stezku, víry způsobují 

změnu rychlosti a tlaku, tyto změny jsou zaznamenávány 

kapacitním diferenčním nebo pizoeletrickým snímačem a 

převádějí se na elektrický signál, který je dále 

vyhodnocován. Vírové průtokoměry můžou mít různé 

tvary překážek, princip je však u všech typů stejný. 

4.1.5. Prandtlova trubice 

Prandtlova trubice je poměrně zastaralý způsob 

měření průtoků, v dnešní době je vytlačován spíš moderním 

elektronickým diferenčním manometrem. Její použití je však 

velmi jednoduché, jedná se o trubici, kterou se dá bodově 

měřit rychlost protékajícího média. Funguje na principu jako 

pitotova trubice, tedy přeměny kinetické energie na tlakovou. 

4.1.6. Plováčkové průtokoměry 

Plováčkový průtokoměr se skládá z trubice, v níž je umístěný plováček, ten má 

větší hustotu než měřené médium. Proudící vzdušina nadzvedává plováček a ten se 

v určitou chvíli ustálí. Vztlaková síla je rovna gravitační síle a podle zdvihu plováčku 

lze dopočítat průtok. Jsou dva způsoby, kterými se měří zdvih plováčku a to buď 

odečítáním na stupnici, nebo fotoelektrickým snímáním. 

  

Obr. 4.1.4. Vírový průtokoměr [18] 

Obr. 4.1.6. Plováčkový průtokoměr [20] 
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4.2. Hmotnostní průtokoměry 

Využívají se především jako tepelné hmotnostní průtokoměry, existují dva základní 

typy těchto průtokoměrů, které v podstatě pracují na stejném principu. Termoanemometer 

zahřívá spirálu, kolem které proudí měřené médium, podle toho o kolik ho ochladí, se určuje 

hodnota průtoku. Princip kalorimetrického průtokoměru je v zásadě stejný, pouze s tím 

rozdílem, že se kalorimetrický průtokoměr nechává kapalinou zahřívat a podle toho o kolik se 

ohřívá, se určí průtok. Jejich výhoda spočívá ve velmi rychlé odezvě, nicméně jsou nevhodné 

pro používání s vyššími tlaky. Montují se do přímého potrubí, ale vhodnější je instalace do 

obtoku. 

4.2.1. Kalorimetrický průtokoměr 

U těchto průtokoměru se pomocí senzorů zjišťuje míra oteplení prouděním médiem, 

zdroj tepla je pak umístěn ve středu potrubí. Pokud je proudění nulové, teplota se rovnoměrně 

šíří na obě strany od tepelného zdroje. Při proudění vzdušiny je teplo od topného tělíska 

unášeno ve směru proudění k jednomu ze snímačů teploty, které jsou umístěny na obou 

stranách od ohřívače. Tak dojde k 

rozvážení můstku, rozdílové 

napětí je zesíleno a tento výstup 

snímače je úměrný proudění 

média. Kalorimetry lze 

konstruovat dvěmi způsoby: 

1) Měření v obtoku 

Do přímé části potrubí se vloží laminární člen, který zajišťuje laminární proudění, tak 

se dosahuje konstantního proudění v přímé větvi a obtoku. Toto použití je častější a má lepší 

dynamické vlastnosti. 

2) Měření v přímém potrubí 

Hlavní výhoda spočívá v přesnosti tohoto způsobu měření a rychlosti odezvy. Velkou 

nevýhodou je, že takto narušíme potrubí a to může časem vést k úniku měřeného média. 

Z toho důvodu se nepoužívá pro vysoké tlaky. 

Obr. 4.2.1. Kalorimetrický průtokoměr [21] 
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4.2.2. Termoanemometer 

Funguje na podobném principu jako kalorimetr, jedná se o elektricky zahřívanou 

sondu vloženou do potrubí. Teplo odebírané prouděním vzdušiny je rovno průtoku. Závisí na 

hustotě, teplotě média a tepelné vodivosti. Existují dva způsoby instalace hmotnostních 

termoanemometrů: 

1) Sonda zahřívaná konstantní teplotou 

V tomto případě je do sondy přiváděn konstantní elektrický proud, přívod tepla je tedy 

pořád stejný a v závislosti na rychlosti proudění média se mění jeho teplota. 

2) Sonda zahřívaná na konstantní 

teplotu 

Pokud je sonda zahřívána na konstantní 

teplotu, která se v závislosti na průtoku nemění, 

tak se vyhodnocuje množství tepla, které se 

takto přivádí. Tento způsob nedokáže tak rychle 

reagovat na změny rychlosti proudění, ale jeho 

vyhodnocování je jednodušší.  

Obr. 4.2.2. Termoanemometer [22] 
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5. Škrtící orgány 

Princip měření průtoků škrtícími orgány spočívá v zaškrcení potrubí například 

v podobě clony, dýzy nebo Venturiho trubice potrubí (také označované jako primární prvek) a 

porovnání tlaků před a za škrtícím orgánem. Diferenční tlak je rozdíl mezi statickými tlaky 

naměřenými v odběrech ze stěny, z nichž musí být jeden před a za primárním prvkem nebo 

v hrdle (Venturiho dýzy a trubice). Primární prvek musí být kalibrovaný a v souladu 

s normami, pokud se vztahuje k diferenčnímu tlaku, jak tomu ostatně u škrtících orgánů bývá 

vždy, můžeme průtok počítat následující rovnicí. Vzorce v kapitole 5 byly čerpány z norem 

[3], [4]. 

 
q

m
=

C

√1-β
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∙ε∙
π

4
∙d

2
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kg∙h-1 [9] 

Přepočet na objemový průtok je následující. 

 q
V

=
q

m

ρ
 m3∙h-1 [10] 

Pokud máme určit poměr průměrů primárního prvku, většinou nám hodnoty C a ε 

nejsou známé, proto musíme nejdřív volit, jaký typ primárního prvku použijeme a zvolit 

průtok a odpovídající hodnotu diferenčního tlaku. Hodnoty qm a ∆p se pak dosadí do přepsané 

rovnice. V níž se poměr průměrů dá stanovit iterací. 
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- [11] 

Samotný výpočet průtoku se provede tak, že se členy na pravé straně nahradí 

číselnými hodnotami. Kromě Venturiho trubic závisí C na Re, které taky samo závisí na qm, 

v tomto případě se pak konečná hodnota C a qm získá iterací. 

Přesnost měření záleží také na dalších veličinách. Je nutné znát hustou veličiny na 

předním odběru tlaku. Statický tlak plynu se měří bodovým odběrem tlaku ve stěně potrubí 

nebo několika takto propojenými odběry. Odběry statického tlaku nejsou určené k odběru 

diferenčního tlaku. Velmi důležité je taky znát teplotu, která ovlivňuje roztažnost primárního 

prvku. V závislosti na teplotě se pak upravuje výpočet průtoku. Teplota se měří před 
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primárním prvkem pomocí teploměrové jímky. Musí být zajištěno, aby žádné měření těchto 

veličin výrazně neovlivňovalo proudění v měřené trubce. 

5.1. Poměr průměrů β a průměry d, D 

 Rozměr D je vnitřní průměr potrubí, ten známe buď z technické specifikace potrubí, 

nebo jej můžeme změřit posuvným měřítkem. Průměr d je vnitřní průměr clonového kotouče, 

je uveden v technické specifikaci dodavatele clonových měřidel, v případě potřeby jej lze taky 

zjistit posuvným měřítkem. Poměr průměru β je d/D, tedy poměr malého průměru clony a 

průměru potrubí 

5.2.  Diferenční tlaky ∆p 

 Je více způsobů jak změřit statické tlaky před a za clonou, existují tři základní typy 

odběrů, koutový, přírubový nebo ve vzdálenosti D před clonou nebo D/2 za clonou. Záleží na 

typu clony a dodavateli, jakými způsoby se bude odběr tlaků měřit. Bodových odběrů může 

být i více, z nich se pak určuje průměrná hodnota a měření je tak přesnější. 

5.3.  Hustota ρ1 

Je nutné znát hustotu před předním odběrem tlaku, která se počítá ze statického tlaku, 

teploty a složení plynu. Jako statický tlak nemůžeme brát v úvahu ten, který jsme naměřili na 

cloně, ale měl by být změřen zvlášť (statický tlak na cloně je ovlivněn zúžením průtoku). Ten 

se získává bodovým odběrem ve stěně potrubí.  

 ρ=
p∙M

R∙T
 kg∙m-3 [12] 

5.4.  Součinitel expanze ε 

Empirický vzorec pro výpočet součinitele expanze je pro všechny typy uspořádání 

odběru stejný. 

 ε=1-(0,351+0,256∙β
4
+0,93∙β

8)∙ [1-(
p

2

p
1

)

1
κ⁄

] kPa [13] 

Tato rovnice je ovšem použitelná pouze za podmínky že p2/p1= ≥ 0,75, přehledná 

tabulka k usnadnění výpočtu je uvedena zde [4] na straně 42. 
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5.5.  Součinitel průtoku C 

Součinitel průtoku C je dán Reader-Harris/Gallagherovou rovnicí. Jako příklad 

uvádím rovnici pro clony. 

C=0,596 1+0,026 1∙β
2
-0,216∙β

8
+0,000 521∙(

10
6
∙β

ReD

)

0,7

+(0,018 8+0,006 3∙A)∙β3,5
∙(

10
6

ReD

)

0,3

 

+(0,043+0,080∙e-10L1-0,123∙e-7L1)∙(1-0,11∙A)∙
β

4

1-β
4

-0,031∙(M'2-0,8∙M'2
1,1)∙β

1,3
 

  m3∙h-1 [14] 

Tato rovnice platí v případě, že D > 71,12 mm, pokud je menší, musí být připočten 

následující výraz. 

 +0,011∙(0,75-β)∙ (2,8-
D

25,4
) m3∙h-1 [15] 

V těchto rovnicích však máme mnoho nových neznámých, které však můžeme snadno 

dopočítat. Poměr průměrů β jsme již počítali a je to poměr mezi průměrem clony a průměrem 

potrubí, tedy d/D. Reynoldsovo číslo se vztahuje k průměru potrubí D, lze jej odvodit podle 

tabulky ze zdroje [4]. 

 L1=l1/D  m [16] 

L1 je tedy podíl vzdálenosti předního odběru tlaku od přední strany clonového kotouče 

a průměru potrubí. 

 M'2=
2∙L'2

1-β
  m [17] 

Tady se nám objevuje nová neznámá L‘2, ta se dopočítá podle následujícího vztahu. 
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 L'2=l'2/D  m [18] 

Jedná se teda o vzdálenost zadního odběru tlaku od zadní strany clonového kotouče a 

průměru potrubí. Jedinou neznámou je už jenom poměr A Reynoldsova čísla a poměru 

průměrů, upravený následujícím vztahem. 

 A= (
19 000∙β

ReD

)
0,8

 - [19] 

Pro zjednodušení můžeme pro jednotlivé typy odběrů tlaku uvažovat následující 

předpoklady. 

Pro koutové odběry:  

 L1 = L‘2 = 0 - [20] 

Pro odběry ve vzdálenostech D a D/2:  

 L1 = 1 a L‘2 = 0,47 - [21] 

Pro přírubové odběry: 

 L1 = L‘2 = 25,4/D - [22] 
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Obr. 5.6. Dýza [23] 

5.6. Dýzy 

Dýza je v podstatě dražší verze běžné clony, rozdíl je v tom, že dýza má zaoblené 

kraje vnitřního průměru a tak dochází k nižší tlakové ztrátě než v případě clony. Používá se 

pro vyšší rychlosti, navíc toho vydrží víc než clony, takže se používají tam, kde by hrozilo 

poškození běžných clon. Dýzy umožňují zhruba o 50% větší průtok než clony, to samozřejmě 

záleží na typu dýz a vnějších 

okolností. Potřebují poměrně krátké 

uklidňovací délky. Dýzy s dlouhým 

poloměrem se dělí na dvě skupiny, 

dýzy s velkým poloměrem průměrů 

a dýzy s malým poloměrem 

průměrů. 

5.6.1. Dýzy s velkým poměrem průměrů 

 

 

Obr. 5.6.1. Dýza s velkým poměrem průměrů [7]   

Konvergentní část má tvar čtvrtiny elipsy, hrdlo má průměr d a délku 0,6 d. Tyto dvě 

části musí být dokonalé rovné, odchylka povrchu konvergentní části může být maximálně 0,1 

% střední hodnoty, v případě hrdla pak 0,05 % střední hodnoty. Drsnosti a odchylky ostatních 

povrchů nejsou C podstatné, ale neměly by se výrazně lišit. 
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5.6.2. Dýzy s malým poměrem průměrů 

 V tomto případě má konvergentní vstup A jiné vzdálenosti od osy, jinak jsou 

veškeré rozměry stejné.  

 

Obr. 5.6.2. Dýza s malým poměrem průměrů [7]   

5.7. Venturiho trubice 

Venturiho trubice je nejdražším typem škrtících orgánů. Díky svému tvaru má 

nejmenší tlakové ztráty (4 – 20 % diferenčního tlaku), které jsou způsobené pozvolným 

přechodem velkého průměru na malý a naopak. Místo jedné díry se používá celý prstenec 

v malém průměru. Mezi další výhody patří, že proudící médium může být lehce znečištěno, 

venturiho trubice díky svému tvaru umožňuje proplouvání usazených částic na rozdíl od 

clony. Trubice je sice poměrně dlouhá, ale potřebuje menší uklidňovací délky než dýzy a 

clony. 

 

Obr. 5.7. Venturiho trubice  [8]   

5.7.1. Obecný popis  
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Venturiho trubice se skládá z vstupního válce, ten má velký průměr D a jeho délka by 

měla odpovídat průměru. Žádný průměr válce se nesmí lišit o více než 0,4 % střední hodnoty 

průměru. Na vstupní válce navazuje konfuzor (viz. následující kapitola), který zužuje velký 

průměr na malý 

průměr d. Vrcholový 

úhel je 21°  ± 1° u 

všech typů venturiho 

trubic, délka odpovídá 

2,7∙(D-d), průměr 

konfuzoru se nesmí 

stejně jako v případě 

vstupního válce lišit o 

0,4 % střední hodnoty 

průměru. Válcové 

hrdlo musí mít délku d, maximální přípustná odchylka je 0,03 d. Taktéž na vnitřní průměr 

jsou kladeny vyšší požadavky než na zbytek součásti, maximální odchylka od vnitřního 

průměru může být maximálně 0,1 %. Poslední částí je kuželový difuzor, jehož vrcholový úhel 

může být 7 až 15°, doporučuje se však, aby se pohyboval mezi 7 a 8°. Na difuzor nejsou 

kladeny tak velké požadavky jako na ostatní části, jeho nejmenší průměr však nesmí být 

menší než průměr d, aby nebylo narušeno proudění ve válcovém hrdle. Venturiho trubice je se 

nazývá krátká, pokud  je její výstupní průměr menší než průměr D a dlouhá, pokud je mu 

roven. Takto může být zkrácen až o 35 % své délky. 

5.7.2. Typy venturiho trubic podle konfuzoru 

Podle způsobu výroby vnitřního povrchu vstupního kužele (konfuzoru) dělíme 

venturiho trubice na 3 kategorie, tyto tři způsoby výroby mají odlišné vlastnosti. 

1) Venturiho trubice s odlitým konfuzorem 

Vyrábí se odlitím z pískové formy, hrdlo je opracované a přechody jsou zaoblené. 

Používají se v potrubích o průměru 100 až 800 mm, poměr průměrů je mezi 0,3 a 0,75. 

2) Venturiho trubice s obrobeným konfuzorem 

Obr. 5.7.1. Venturiho trubice [23] 
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Tyto trubice se odlívají stejně jako předchozí, povrch však je obroben, stejně jako 

hrdlo a vstupní válec, přechody nebývají zaobleny. Průměry potrubí se pohybují mezi 50 a 

250mm, poměr průměrů je od 0,4 do 0,75. 

3) Venturiho trubice s plechovým svařovaným konfuzorem 

Tyto klasické trubice jsou vyráběné svařováním, pokud lze dosáhnout požadované 

tolerance, tak se nemusí vůbec obrobit, u menších rozměrů je obrobené hrdlo. Používají se 

pro větší průměry 200 mm až 1 200 mm, poměr průměrů se pohybuje mezi 0,4 a 0,7. 

5.8. Clony 

Clona je nejjednodušším, 

nejlevnějším a zároveň velmi přesným 

škrtícím orgánem. Clony se často 

dodávají jako celek, tedy Clonové 

měřící tratě, protože u těchto škrtících 

orgánů je zvlášť důležité dodržovat 

minimální uklidňující délky. Clony 

jsou náchylné na poškození a 

znečištění. Mají největší tlakovou 

ztrátu ze všech škrtících orgánů, ztráta 

tlaku se pohybuje mezi 40 % a 95 %. 

Skutečná ztráta potrubí pak záleží na poměru průměrů. Přesnost měření nekalibrovaných clon 

bývá s nejistotou až 2%, v případě dodaných měřících tratí a kalibrování clon lze snížit 

odchylku až na 0,8 %. 

Existují i obousměrné clony, jejich výhoda je, že dokáží měřit průtok na obě strany, 

přesnost měření v tomto případě není nijak výrazně snížena. Mají několik rozdílů proti 

běžným clonám. Nesmí být zkosena ani jedna hrana a na obě hrany jsou kladeny požadavky 

jako na hranu G, taktéž obě strany jsou považovány jako přední a tak musí splňovat 

požadavky na ně kladené. 

  

Obr. 5.8. Clona [23] 
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5.8.1. Obecný popis 

Přední strana A musí být rovinná, je vhodné 

její rovinnost měřit v zabudovaném potrubí, pokud 

však lze prokázat, že se během montáže kotouč 

nezdeformuje, může se rovinnost měřit na kotouči 

vyjmutém z potrubí. Jako rovinný se považuje, 

pokud je odchylka menší než 0,005∙(D – d)/2. 

Parametr drsnosti by měl být Ra < 10-4d. Na zadní 

stranu B nejsou kladeny takové požadavky jako na 

stranu přední, avšak je jednodušší vyrobit obě strany 

se stejnou jakostí. Tloušťka e má být široká 0,005 D 

až 0,02 D, tloušťka E musí být větší než e a menší 

než 0,05D, pokud je větší průměr D (tj. od 50 do 64 

mm) může být tloušťka E až 3,2mm. Úhel zkosení F 

je 45° ± 15°. Hrany G, H, I nesmí mít otřepy nebo hroty, zvlášť na hranu G jsou kladeny 

přísné požadavky, zaoblení této hrany nesmí být větší než 0,000 4 d. To se může zkontrolovat 

vizuální prohlídkou, pokud se při pozorování pouhým okem nejeví na hraně odraz světelného 

paprsku. V případě, že je d < 25 mm není vizuální prohlídka dostačující. Poměr průměrů musí 

být větší než 0,10 a větší než 0,75.  

  

Obr. 5.8.1. Clona [4]   
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6. Postup měření 

V případě správné instalace clony můžeme přejít k samotné výpočtové části měření. 

Potřebujeme se dostat k průtoku (ať už objemový qv nebo hmotnostní qm). Vycházíme 

z následujícího vzorce, z literatury [3].  

 
q

m
=

C

√1-β
4

∙ε∙
π

4
∙d

2
∙√2∙∆p∙ρ

1
 

kg∙h-1 [12] 

Jedná se o ryze aritmetrickou operaci, kde nahradíme neznámé na pravé straně 

číselnými hodnotami. Máme zde však mnoho neznámých, po samotném měření známe pouze 

d (vnitřní průměr), ∆p (poměr statických tlaků před a za clonou). Musíme zjistit ρ1, což je 

hustota, která ovšem může být proměnná, jelikož vzdušina je stlačitelná, potřebujeme znát 

izoentropický exponent a počítat s hustotou v provozních podmínkách. 

 

6.1.1. Clonová měřící trať 

Clona může být instalována i jako částečně přenosné zařízení. Vybuduje se měřící 

trať, kterou lze podle potřeby 

přimontovat na přírubu ve výtlaku 

kompresoru a ověřit tak výkonnost 

kompresoru. Tyto měřící tratě obsahují 

většinou centrickou clonu umístěnou 

mezi dvě příruby. Uklidňovací úsek je 

zhruba 30D před a 15D za clonou. 

Tlakové vývody jsou umístěny na 

přírubách a jsou opatřeny uzavíracími 

ventily. Teploměrová jímka je vždy 

zařazena za clonu stejně jako uzavírací 

ventil, který simuluje tlak v systému. 

Porovnávání tlaků může být 

realizováno tlakovým snímačem nebo 

pomocí U trubice. 

Obr. 6.1.1. Clonová měřící trať [8]   
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Obr. 6.1.2. Výkres měřící trati [8]   
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7. Způsob měření průtoku 

Měřící trať musí být k přírubě výtlačného potrubí napevno přišroubována, aby se 

zabránilo netěsnostem. V následujícím kroku se přiškrtí ventil na konci měřící tratě a spustí 

kompresor, pomocí šoupátka (škrtícího ventilu) se nastavuje požadovaný tlak (např. 1 MPa). 

Vzhledem k tomu, že zvyšující se tlak zahřívá i kompresor, musí se nechat celá soustava 

uklidnit, to může trvat 2-5 minut. 

Do teploměrové jímky vložíme teploměr, zjistíme teplotu a dopočteme hustotu 

protékaného média díky statického tlaku, který jsme si nastavili. Diferenční tlak měříme na 

vývodech tlakové diference, ten může být měřen U trubicí nebo tlakovým snímačem. Při 

výpočtu průtoku se postupuje pomocí vzorců uvedených v kapitole [5] a [6].  
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8. Porovnání průtokoměrů 

Možností měření průtoků kompresorů je na trhu velmi mnoho, proto se dá pro 

konkrétní médium vybrat naprosto vyhovující průtokoměr. V největší míře se právě pro cenu 

a jejich vlastnosti využívají škrtící orgány, především clony. 

Průtokoměr 
Rozsah 

(Qmin:Qmax) 

Čisté 

plyny 

Špinavé 

plyny 

Max. 

Teplota 

[°C] 

Max. 

Tlak 

[MPa] 

Přesnost 
Tlaková 

ztráta 

Normalizovaná 

clona 
4:1 x - 540 41 1-2% velká 

Excentrická 

clona 
4:1 o x 540 41 2% velká 

Segmentová 

clona 
4:1 o x 540 41 2% velká 

Venturiho 

trubice 
4:1 x o 540 41 1-2% střední 

Dýza 4:1 x o 540 41 1-2% střední 

Pitotova/Prandt

lova trubice 
3:1 x - 540 41 5% malá 

Plováčkový 10:1 x - 120 3 1% střední 

Vírový 20:1 x o 430 10,5 1,5% střední 

Turbínkový 10:1 x - 500 43 0,5% velká 

Ultrazvukový 30:1 - x 300 10 5% - 

Termoanemom

eter/Kalorimetr 
50:1 x - 65 31 1% malá 

Tabulka 7. Porovnání průtokoměrů [7][8]   

X = průtokoměr je přímo určen pro tento typ plynu 

O = průtokoměr lze využít pro tento typ plynu 

- = průtokoměr se pro tento plyn nevyužívá 
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8.1. Cenové srovnání průtokoměrů 

Srovnání základních druhů je problematické vzhledem k velkým možnostem 

přídavných komponentů, které velmi ovlivňují cenu. 

Typ průtokoměru Rozsah cen [tisíc kč] 

Turbínové průtokoměry 10 - 30 

Plováčkové průtokoměry 5 - 10 

Termoanemometry 4 - 15 

Vírové průtokoměry 30 - 50 

Clony 15 - 30 

Dýzy 50 - 60 

Ventouriho trubice 75 – 90 

Ultrazvukový průtokoměr 6 – 35 

Pitotova/Prandtlova trubice 3 - 10 

* Ceny jsou uvedeny včetně armatur a uklidňujících úseků, bez snímačů tlakové diference 
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9. Závěr 

Ve své práci jsem popsal typy kompresorů a popsal jejich parametry. Zaměřil jsem se 

především na měření výkonnosti a způsoby jejího měření. Velký důraz jsem kladl především 

na škrtící orgány. Zaměřil jsem se na způsob výpočtu a analýzu, popisoval jsem i ostatní 

údaje, které je nutné znát pro výpočet výkonnosti. Závěrem své práce jsem vytvořil popis 

zajištění měřící tratě, která se používá ve chvíli, kdy samotný kompresor nemá trvale 

připojené zařízení na měření výkonnosti.  
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