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1.SEZNAM POŢÍTÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

K  kotel 

BK boxový kompresor 

EK  kompresor 

NT nízkotlaký rozdělovač 

SK sušič stlačeného vzduchu 

VT vysokotlaký rozdělovač 

ZK šroubový kompresor 

ATK axiální turbokompresor 

HUP hlavní uzávěr plynu 

CHÚV chemická úpravna vody 

RTK radiální turbokompresor 

TKV  Teplárna Karviná 

 

C  měrná spotřeba energie  [kWh/m3] 

Q průtok plynu   [m3/h] 

P  výkon    [W] 

efP


 měrný efektivní příkon  [W] 

S plocha   [m2] 

V objem   [ m3 ] 



V  objemový průtok   [m3/h] 

Vd výkonnost   [m3/h] 

T teplota absolutní   [K] 

Y měrná energie   [J/kg] 

d průměr potrubí   [m] 



m  hmotnostní průtok  [kg/h] 

r měrná plynová konstanta  [J/kg*K] 

w rychlost proudění vzduchu  [m3/s] 

 hustota plynu   [kg/m3] 

  tlakový poměr   [ 1 ] 

η  účinnost   [ 1 ] 

π matematická konstanta  [ 1 ]  
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Indexy 

N normální 

cel celkový 

s  sání 

it  izotermický 

ef  efektivní 

v vzdušník 

 

Poznámky k označování teplot, hustot a tlaků 

ρs v sacím hrdle (nasávaný plyn) 

ρd ve výtlačném hrdle (dopravovaný plyn) 

 

Druhý inex 

ρsII hustota plynu v sání druhého stupně 

ρdII hustota plynu za druhým stupněm 

 

Stejným způsobem jsou označovány i tlaky a teploty. 
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2.ÚVOD 

Tlakový vzduch slouţí v mnoha výrobních procesech jako nepostradatelné 

provozní médium. Stejně je tomu i při kombinované výrobě tepla a elektřiny na 

Teplárně Karviná (dále TKV), kde se zamýšlí o výměně stávající kompresorové 

stanice za novou. 

Na TKV je vyuţíváno rozvodu vzduchu o tlaku 0,45 MPa a 0,65 MPa, 

přičemţ sníţení tlaku na niţší hladinu je dosaţeno redukčním ventilem. Toto se 

můţe zdát jako nevýhodné, jelikoţ v důsledku redukce vzduchu na niţší 

tlakovou hladinu dochází k navýšení spotřeby elektrické energie. Proto se budu 

v této práci zabývat návrhem řešení, které by mohlo v důsledku znamenat 

zrušení této redukce stlačeného vzduchu. 

Kompresorová stanice dodává stlačený vzduch do systému kontinuálně, 

přičemţ se v dnešní době průměrná denní výroba vzduchu pohybuje od          

35 tis. m3 (letní období), z toho je 18,4 tis. m3 redukováno na niţší tlak, do        

55 tis m3 (zimní období), z čehoţ je 26,5 tis. m3 redukováno na niţší tlak.  

Kompresorová stanice bude umístěna na místě stávající kompresorové 

stanice, pouze dojde k výměně kompresorů a souvisejícího zařízení. Proto se 

nemusí stanovovat zastavěná plocha ani plány budov. 

Cílem této práce je navrhnout novou kompresorovou stanici pro TKV. 

Stávající kompresorová stanice je v provozu jiţ 15 let. Začínají se projevovat 

značné problémy s vysokým obsahem oleje ve stlačeném vzduchu, coţ má za 

následek zanášení čidel na ovládání plynových hořáků, provozní problémy na 

kotelně (ovládání pojistných ventilů kotlů, pluhů pásu č. 25, ţivotnost hadic filtrů 

kotlů) atd. Důvodem pro rekonstrukci je rovněţ uvedené stáří, vlivem čehoţ 

dochází k navyšování nákladů na údrţbu. 
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3.VÝROBA STLAČENÉHO VZDUCHU [1, 3, 6, 8] 

Hlavním strojním zařízením kompresorové stanice jsou kompresory. V nich 

se vynaloţením mechanická energie zvyšuje tlaková energie nasávaného 

vzduchu. 

Podle ČSN 10 50 10 jsou kompresory stroje na stlačování vzdušin a mezi 

jejich hlavní technické parametry patří výkonnost, efektivní příkon, tlakový 

poměr a výtlačný tlak. 

Výkonnost kompresoru je mnoţství plynu, protékající výtlačným hrdlem 

kompresoru za jednotku času. Výkonnost je udávána buď hmotnostním 

průtokem m (kg*s-1), nebo častěji objemovým průtokem Q (m3*h-1). Protoţe 

objem plynu závisí na tlaku a teplotě, je objemový průtok vţdy přepočten na 

vztaţný stav (tj. na normou stanovený tlak a teplotu). Tímto vztaţným stavem je 

u vzduchových kompresorů nejčastěji tlak a teplota naměřená v sacím hrdle 

kompresoru nebo některý z normálních stavů (fyzikální, technický). 

Fyzikální normální stav je TN = 293,16K (0°C) a pN = 101,33 kPa. Fyzikální 

normální m3 je mnoţství plynu, které při tlaku 101,33 kPa a teplotě 0°C vyplňuje 

objem 1m3. 

Technický normální stav je TN = 293,16K (20°C) a pN=100 kPa. Technický 

normální m3 je tedy mnoţství plynu, které při tlaku 100 kPa a teplotě 20 °C 

vyplňuje objem 1m3. 

Přepočet objemu na normální stav se provede podle rovnice stavu: plyn o 

hmotnosti m má při teplotě T a tlaku p objem 

p

Tr
mQ

*
*  

při technickém normálním stavu pN, TN má objem 

N

N
N

p

Tr
mQ

*
*  

Z rovnosti hmotností vyplývá přepočet 

Tp

Tp
QQ

N

N
N

*

*
*   [m3*h-1] (1) 
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Tlakový poměr σ je poměr absolutního výtlačného tlaku p2 a sacího p1 

1

2

p

p
  [-] (2) 

Efektivní příkon Pef je příkon přiváděný na hřídel (spojku) kompresoru a bývá 

asi 80% výkonu pouţitého elektromotoru nebo spalovacího motoru. Lze jej určit 

z několika vztahů, např: 

it

it
ef

P
P


  [kW] (3) 

kde je 

Pit izotermický příkon 

ηit izotermická účinnost 

 

Výtlačný tlak kompresoru je udáván zpravidla jako přetlak, tj. tlak 

manometrický. Pro výpočty je v mnohých případech nutno k němu připočítat 

tlak atmosférický a počítat tak s tlakem absolutním pabs. 

Důleţitým praktickým parametrem při posuzování kvality kompresorů je 

měrný efektivní příkon 

Q

P
P

ef
ef 



  [W/m3*h-1] (4) 
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4.POPIS A FUNKCE KOMPRESOROVÉ STANICE TKV   

  [7] 

Kompresorová stanice je umístěna ve strojovně teplárny. Kompresorovna se 

skládá ze 4 ks kompresorů fa HAFI, které jsou řízeny a regulovány kaţdý svým 

řídicím systémem Simatic S95.  Řízení pořadí startů a komunikaci s vizualizací 

zajišťuje nadřazený systém Simatic S115, dále 2 ks filtrů stlačeného vzduchu,  

2 ks sušiče vzduchu SABROE, 10 ks zařízení na odvod kondenzátů 

BEKOMAT, 2 ks propojených vzduchových rozdělovačů VT a NT.   Tyto dva 

rozdělovače vzduchu jsou propojené se dvěma vzdušníky o obsahu 60 500 l, 

které slouţí jako zásoba vzduchu při náhodném vypadnutí zdroje vzduchu. Před 

kompresorovou stanicí jsou umístěny 2 ks separátoru OWAMAT.  

Vzduch z  kompresorů je regulován na tlak 0,65 MPa do VT rozdělovače. 

Z VT rozdělovače je redukován redukčním ventilem do NT rozdělovače na tlak 

0,45 MPa. Řazení kompresorů je zpravidla provedeno tak, ţe na plný výkon je 

v provozu kompresor č. 1 (případně kompresor č. 2) a při poklesu tlaku v síti 

najíţdí kompresor č. 3 (případně kompresor č. 4), jenţ je připraven ke startu. 

Vyuţití vzduchu je pro pneumatické nářadí v dílnách, rozvod vzduchu ve 

výrobní budově, pro pneumatickou dopravu popílku z K1 – 4, uvolňování paliva 

v zásobnících surového paliva pomocí odstřelovačů, pro ofuky hadicových filtrů      

K1 – 3, ovládací vzduch pro EBRA na kotelně, vzduch pro řídící skříně 

pojišťovacích ventilů kotlů. Dále se vyuţívá pro potřeby CHÚV na regeneraci 

pískových filtrů, změkčovačů, směsných filtrů, provzdušnění kalových jímek a 

potřebu vápenného hospodářství. 

5.VÝSTROJ STÁVAJÍCÍ KOMPRESOROVÉ STANICE [7] 

Kompresor V5 – 110L 10R (K 3,4) 2 jednotky 

Dodávané mnoţství jednoho kompresoru  930 m3/hod. 

Maximální přetlak  10 bar (1 MPa ) 

Jmenovitý výkon motoru  110 KW 

Pojistný ventil (pruţinový) otevírací tlak 0,8 MPa 

Napájení  500 V / 50 Hz 
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Kompresor V6 – 200 L 10 (K 1,2) 2 jednotek 

Dodávané mnoţství jednoho kompresoru  1656 m3/hod. 

Maximální přetlak  10 bar (1 MPa ) 

Jmenovitý výkon motoru  200 KW 

Pojistný ventil (pruţinový) otevírací tlak 0,8 MPa 

Napětí  6000 V / 50 Hz 

 

Nadřazený řídicí systém EF – 115 – 00  1 ks 

Max. počet připojitelných kompresorů  6 jednotek 

Max. počet připojitelných sušičů  2 jednotky 

Max. počet připojitelných servopohonů  1 ks 

Typy komunikace  SINEC L2 , H1 

Řídicí systém kompresorů S95 4 ks 

Napětí  220 V / 50 Hz 

 

Filtr stlačeného vzduchu AO 190 OF  2 ks 

Maximální průtok  93 l 

Maximální přetlak  16 bar (1,6 MPa ) 

Maximální teplota  120 ºC 

Odlučnost  olej max. 1 mg / m3 

 

Sušič stlačeného vzduchu SABROE, 
typ BOREAS  SV 960 AB  2 jednotky 

Max. průtok  2800 m3/hod. 

Max. přetlak  16 bar (1,6 MPa ) 

Max. teplota vstupu  50 ºC 

Rosný bod  + 3 ºC 

Napětí  500 V / 50 Hz 
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Odváděč kondenzátu BEKOMAT  10 ks 

Maximální tlak  16 bar (1,6 MPa ) 

Maximální výkon  90 m3/hod. 

Teplota okolí  +1 aţ +60 ºC  

Hmotnost  2,9 kg 

El. krytí  IP 65 

Napětí  220 V / 50 Hz, 10 VA  
  (50 VA s vytápěním) 
 

Zařízení na separací kondenzátu  OWAMAT 2 ks 

Objem nádrţe  720 l 

Předfiltr  1 x 30 l 

Adsorpční filtr  2 x 45 l 

Hmotnost prázdného zařízení  90 kg 

Teplota okolí  +5 aţ +40 ºC 

Přívod kondenzátu  DN 25 

Odpad oleje  DN 32 

Odpad vody  DN 25 

5.1.Popis kompresoru [7] 

Blok kompresoru je poháněn elektromotorem přes spojku (kompresor č. 1 a 

2) nebo řemenovým převodem (kompresor č. 3 a 4). Atmosférický vzduch je 

nasáván rotací šroubovnic kompresoru přes sací filtr a sací regulátor. Vzduch 

vstupuje přes sací hrdlo do bloku kompresoru a je otáčením šroubovnic 

stlačován a vytlačován. Současně dochází ke vstřikování oleje do pracovního 

prostoru kompresoru. Tento olej těsní vůle mezi šroubovými rotory, maţe 

loţiska a odebírá kompresní teplo. 

Stlačená směs vzduchu a oleje proudí přes tlakové hrdlo do hrubého a 

jemného odlučovače. Tlakový vzduch opouští tlakovou nádobu přes vloţku 

odlučovače, která funguje jako jemný filtr. Ventil na udrţování nejmenšího tlaku 

zabezpečuje po dobu spouštění minimální tlak. Současně je tento ventil 

konstruován jako zpětný, který ve stavu klidu odpojí tlakovou síť. Stlačený  

vzduch je před vpuštěním do tlakového systému dochlazen v dochlazovači a 
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kondenzát vzniklý při dochlazení je odveden odváděčem kondenzátu. 

Cirkulace oleje je v kompresoru udrţována tlakovým rozdílem mezi 

odlučovačem a vstřikovacími dýzami. Olej nasbíraný ve spodní části 

odlučovače je tlačen přes chladič a olejový filtr do kompresního prostoru a vrací 

se zpět jako směs olej – vzduch. Olej ohřátý kompresí je odveden do teplotního 

regulátoru. Přes krátké potrubí olej obchází olejový chladič, dokud nedosáhne 

provozní teploty. Po dosaţení teploty se uvolní přívod oleje k chladiči a 

obtokové potrubí se uzavře. Horký olej se v olejovém chladiči ochladí pomocí 

ventilátoru. 

Olejový filtr zabraňuje vnikání škodlivých nečistot do kompresoru. Zpětný 

ventil v sacím regulátoru zabraňuje ve stavu klidu vnikání oleje do sacího 

vzduchového ventilu. Tlak nádoby se odlehčovacím magnetickým ventilem 

uvolní na sací stranu kompresoru. Olej shromaţďující se v jemném odlučovači 

se odvádí přes drenáţní potrubí, lapač nečistot, škrtící clonu a stupeň 

kompresoru zpět do oběhu oleje. 
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Obrázek 1 - kompresory TKV 

5.2.Popis sušiče stlačeného vzduchu SABROE [7] 

Sušič stlačeného vzduchu (dále SV) slouţí ke sníţení obsahu vody ve 

stlačeném vzduchu. Má chladicí zařízení, kterým se dosáhne ochlazení proudu 

stlačeného vzduchu. Přitom se sníţí 100% hranice nasycení vodních par, čímţ 

vznikne kondenzát, který je odvedený automatickým vypouštěním. Čím je větší 

teplotní rozdíl ochlazení vzduchu, tím větší je zkondenzované mnoţství vody. 

Čím je niţší ochlazovací teplota vzduchu, tím je menší obsah vlhkosti. Spodní 

hranice ochlazení vzduchu vyplývá z pracovního principu SV, který spočívá ve 

vylučování vlhkosti v kapalné formě. Teplota nesmí klesnout pod bod mrazu. 

Z důvodu bezpečnosti provozu se volí vzhledem na tuto teoretickou hodnotu 

praktická volitelná hodnota vyšší neţ 0ºC. Hlavní součásti SV jsou kompresor 

chladícího média, výměník tepla vzduch/vzduch, výměník tepla chladící 

médium/vzduch, odlučovací systémy na vypouštění kondenzátu, kondenzátor 

chladícího média a regulační a bezpečnostní systémy. 
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5.3.Popis filtru stlačeného vzduchu [7] 

Filtr stlačeného vzduchu slouţí k odstranění nečistot ze stlačeného vzduchu. 

Odstraňuje olej na zbytkovou hodnotu 1mg/m3, odstraňuje prachové částice 

větší neţ 1m (při 20º C). Vlastní filtr se skládá z tlakové nádoby, vstupního a 

výstupního vedení a vlastních filtračních vloţek. Uvnitř filtru je  6ks vloţek. Jsou 

vyrobeny z vysoce odolného materiálu s dlouhou ţivotností. Ve spodní části 

filtru je prostor sběru kondenzátu, odkud je kondenzát odváděn odváděčem 

BEKOMAT. Znečištění filtru se kontroluje na diferenčním manometru, který je 

upevněn na tělese filtru. Za provozu je ukazatel v zeleném pásmu, jakmile se 

ukazatel dostane do červeně označeného pásma, je třeba vyměnit všechny 

vloţky. 

5.4.Popis odváděče kondenzátoru BEKOMAT [7, 9, 10] 

Je to elektronický odváděč kondenzátu bez tlakové ztráty. Hladina ve sběrné 

nádobě je snímána kapacitním čidlem, které dá po dosaţení určité hladiny 

kondenzátu povel k otevření výstupního ventilu a kondenzát je odfouknut do 

sběrného potrubí. Stav otevření ventilu, normální provoz a porucha jsou 

indikovány LED diodami. 

Za normálního provozu svítí zelená dioda 

označená Power, občas se rozsvítí dioda Valve 

(při odfuku kondenzátu). V případě poruchy se 

rozbliká dioda Alarm a Bekomat přejde 

automaticky na časový reţim odvodu.                     Obrázek 2- stav otevření ventilu 

 

 

Kondenzát kape vstupním otvorem 1 a 

shromaţďuje se v nádrţi 2. Membránový 

ventil je uzavřen, protoţe přes předřadné 

řídící vedení 3 a magnetický ventil 4 je 

prováděno vyrovnání tlaku nad membránou 

ventilu 5. Větší plocha Nad membránou 

způsobuje vysokou uzavírací sílu. Sedlo 
ventilu zůstává uzavřené bez netěsností. 

 

  Obrázek 3 - Napouštění bekomatu 
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Pokud je nádoba 2 naplněná 

kondenzátem, kapacitní snímač hladiny 6 

signalizuje dosaţení maximálního bodu, 
přepne se elektromagnetický ventil a 
odvzdušní se prostor nad membránou 
ventilu. Membrána ventilu se zvedne ze 

sedla ventilu 7, přetlak v pouzdře vytlačí 

kondenzát do odváděcího potrubí 

kondenzátu 8 

   

 

Obrázek 4 – Vyprazdňování bekomatu 

 

5.5.Popis separátoru kondenzátu OWAMAT [7, 9, 10] 

Separátor kondenzátu OWAMAT slouţí k oddělení zbytkového oleje 

z kondenzátu. Kondenzát se nejprve uklidní v labyrintové soustavě, olej 

vystoupí na povrch a je jímán do sběrné nádoby. Voda je následně filtrována 

soustavou filtrů s aktivním uhlím a je odváděna do kanalizace. Stav znečištění 

se kontroluje odběrem vzorku vody a porovnáním s referenčním.  

 

 

 

 
 
 
 
1.Nádrţ na zachycení nečistot - zadrţí   

        pevné nečistoty 
2. Usazování lehčího oleje na povrchu 
3. Přední filtr 
4. Adsorpční filtr 

 

 

 

 

Obrázek 5 – separátor kondenzátu OWAMAT 
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6.UZLY STÁVAJÍCÍ KOMPRESOROVÉ STANICE TKV 

 

Obrázek 6 - Filtry stlačeného vzduchu AO 190 OF 

 

 

Obrázek 7 - rozdělovače vzduchu s redukcí na niţší tlakovou hladinu 
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Obrázek 8 - sušičky stlačeného vzduchu SABROE a zařízení na odvod a separaci 

kondenzátu 

Schémata rozhodujících uzlů stávající kompresorové stanice TKV zobrazená 

na obrázcích č. 6-8 jsou rovněţ uvedena v přílohách č. 4-6. 

7.CELKOVÁ DENNÍ SPOTŘEBA VZDUCHU NA TKV[12] 

Rozvod vzduchu v provozní budově má dva okruhy o tlaku 0,45 MPa a 0,65 

MPa. Rozvod vzduchu o tlaku 0,65 MPa se vyuţívá k pneumatické dopravě 

popílku (podávače typu Depak), ovládání HUP na kotelně, čištění hadic 

hadicových filtrů K1 aţ K3 (typu Puls jet), k čištění filtru průmyslového vysavače 

a pro CHÚV. Rozvod vzduchu 0,45 MPa pro ovládání pojistných ventilů kotlů, 

rozvody vzduchu v provozních budovách. 

V dnešní době se průměrná denní výroba vzduchu pohybuje od 35 tis m3 

(letní období), z toho je 18,4 tis. m3 redukováno na niţší tlakovou hladinu, do 55 

tis m3 (zimní období), z čehoţ je 26,5 tis. m3 redukováno na niţší tlakovou 

hladinu. 
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7.1.Spotřeba vzduchu v zimním období [12] 

 

     

 

 

 

  

Celkem bez úpravy sušičem 

- ostřelovače surových zásobníků uhlí na kotlích 

- čištění vagónů na zauhlování 

- čištění surových zásobníků kotlů (sniţování paliva) 

- rozvod vzduchu v provozní budově (různé pouţití) 

- soustruţna 

 

                   

 

Ostatní: 

- ovládání zařízení kotlů (EBRO, pojistné ventily) 

- plynové hořáky kotlů (čištění sond atd.)  

- ovládání pluhů pásů č. 25 

- ovládání vzorkovače paliva 

- výrobna kompresů 
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7.2.Spotřeba vzduchu v letním období [12] 

 

 

 

 

 

 

 

  

Celkem bez úpravy sušičem 

- ostřelovače surových zásobníků uhlí na kotlích 

- čištění vagónů na zauhlování 

- čištění surových zásobníků kotlů (sniţování paliva) 

- rozvod vzduchu v provozní budově (různé pouţití) 

- soustruţna 

 

 

Ostatní: 

- ovládání zařízení kotlů (EBRO, pojistné ventily) 

- plynové hořáky kotlů (čištění sond atd.)  

- ovládání pluhů pásů č. 25 

- ovládání vzorkovače paliva 

- výrobna kompresů 
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8.VYHODNOCENÍ REDUKCE VZDUCHU NA TKV [1, 3] 

Na TKV je vyuţíváno rozvodu vzduchu o tlaku 0,45 MPa a 0,65 MPa, 

přičemţ sníţení tlaku na niţší hladinu je dosaţeno redukčním ventilem. 

 

Obrázek 9 – Redukční ventil 

 

Vyhodnocení výhodnosti resp. nevýhodnosti redukce vzduchu na niţší 

tlakovou hladinu je zaloţeno na výpočtu změny příkonu kompresoru při 

rozdílných tlakových poměrech. 

Hmotnostní průtok: sdd Vm *  [kg/hod.] (5) 

Příkon kompresoru: ln*** sd TrmP   [ W ] (6) 

Letní období 

Počet dní 181 

Denní spotřeba vzduchu 35 000  m3    

Denní spotřeba redukovaného vzduchu 18 368  m3       

Spotřeba redukovaného vzduchu v letním období 3 324 608  m3    
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Zimní období 

Počet dní 184 

Denní spotřeba vzduchu 55 000  m3    

Denní spotřeba redukovaného vzduchu 28 452  m3    

Spotřeba redukovaného vzduchu v zimním období 5 235 168  m3   

 

 Celková roční výroba 

Celkem vyrobeno vzduchu za rok 16 455 000  m3 

Za den  45 082,2    m3 

Za hodinu  1878,4       m3 

skgm

hodkgVm

d

sd

/6747,0

./8,2428293,1*4,1878*








 

Příkon kompresoru při tlakovém poměru σ=7,5: 

kWP

P

TrmP

cel

cel

sdcel

371,114

5,7ln*15,293*287*6747,0

ln*** 1.





 

 

 

Redukovaný vzduch  

Mnoţství redukovaného vzduchu 8 559 776 m3 

Spotřeba redukovaného vzduchu: ./1,977/4,23451 33 hodmdenmV 


 

Tlakový poměr: 5,51   

Hustota vzduchu: 3/293,1 mkgs   

Měrná plynová konstanta: 287r  

Teplota v sání: KTs 15,293
 

 

Hmotnostní průtok: 

skgm

hodkgVm s

/351,0

./4,1263293,1*14,977*

5,5

5,5
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Příkon kompresoru při tlakovém poměru σ=5,5: 

kWP

P

TrmP s

343,50

5,5ln*15,293*287*351,0

ln***

5,5

5,5

15,55,5





 

 

Neredukovaný vzduch  

Mnoţství neredukovaného vzduchu 7 895 224 m3 

Spotřeba redukovaného vzduchu: ./3,901/21631 33 hodmdenmV 


 

Tlakový poměr: 5,71   

Hustota vzduchu: 3/293,1 mkgs   

Měrná plynová konstanta: 287r  

Teplota v sání: KTs 15,293
 

 

Hmotnostní průtok: 

skgm

hodkgVm s

/3237,0

./4,1164293,1*3,901*

5,7

5,7







 

Příkon kompresoru při tlakovém poměru σ=7,5: 

kWP

P

TrmP s

874,54

5,7ln*15,293*287*3237,0

ln***

5,7

5,7

15,7¨5,7





 

 

Rozdíl v příkonu kompresoru za hodinu: 

 
 

./154,9

343,50874,54371,114

5,55,7

hodkWP

P

PPPP

hod

hod

celhod







 

Rozdíl v příkonu kompresoru za rok:  

MWPP hod 19,80365*24*154,9365*24*   

 

Z uvedených výpočtů se můţe jevit provozování kompresorové stanice dle 

stávajícího způsobu jako nevýhodné. V důsledku redukce vzduchu na niţší 

tlakovou hladinu se ročně navyšuje spotřeba elektrické energie o 80,19 MW. 
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9.KOMPRESORY [1, 2, 3, 5, 8] 

Kompresor je sekundární energetický stroj, který slouţí ke stlačování a k 

dopravě vzdušin. Podle způsobu stlačování se kompresory dělí na objemové a 

rychlostní. 

Před volbou nejvhodnějšího druhu a typu kompresoru v daných provozních 

podmínkách je nutno posoudit jejich technické parametry, přednosti a 

nedostatky. 

9.1.Objemové kompresory s vratným pohybem pístu 

U objemových kompresorů s ventilovým rozvodem dochází ke stlačování 

periodickým zmenšováním objemu plynu v uzavřeném prostoru pohybem pístu 

(pístové kompresory) nebo pruţné stěny (membránové kompresory).  

9.1.1.Pístové kompresory 

V pístových kompresorech se pohybují písty ve válcích lineárně protiběţně. 

Pohon pístů se všeobecně děje klikovým ústrojím s klikovou hřídelí a ojnicemi, 

přičemţ na jednom klikovém čepu můţe být uspořádáno aţ 5 ojnic. Řízení sání 

a výtlaku vzduchu se děje samočinně otvíranými a zavíranými ventily.  

Uplatňují se při stlačování objemů od 1 aţ do 10 000, výjimečně i 20 000 

m3/h, zejména jde-li o vysoké konečné tlaky (aţ 500MPa) nebo o značně 

proměnlivý tlakový poměr či o značně kolísavou spotřebu stlačeného plynu. 

Mají velmi dobrou účinnost, snadno se svým ventilovým rozvodem přizpůsobují 

proměnlivému tlaku v potrubí. Regulace je hospodárná v širokém rozsahu. 

Nevýhodou je znečištění stlačeného plynu mazacím olejem, mnoţství částí 

podléhajících rychlému opotřebení (ventily, klikový mechanismus), pulzace 

plynů ve výtlačném potrubí a omezená moţnost vyváţení setrvačných sil jejich 

momentů. 

9.1.2.Membránové kompresory 

Staví se jako jednostupňové nebo dvoustupňové s výkonnosti od 0,1 do 20 

m3/h. Pouţívají se také jako vývěvy k dosaţení hlubokého vakua 0,3 kPa. 

Předností těchto kompresorů je bezucpávková konstrukce, čistota 
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pracovního prostoru a malý škodlivý prostor. 

Nevýhodou je velká hmotnost. Vyuţívají se zejména pro stlačování malého 

mnoţství vzácných plynů, kdy je neţádoucí únik stlačeného plynu do okolí. 

9.2.Objemové kompresory s rotačním pohybem pístu 

U těchto objemových kompresorů je pracovní pohyb pístu otáčivý. Stlačený 

plyn se při pohybu jednoho nebo dvou rotujících pístů-rotorů oddělí nejprve od 

sacího prostoru a pak ihned nebo aţ po spojení s výtlačným prostorem se jeho 

objem tlakem rotorů na plyn zmenšuje a stoupá jeho tlak. Jsou charakteristické 

tím, ţe mají vestavěný tlakový poměr a nemají klikový mechanismus. 

9.2.1.Šroubové kompresory 

Jsou moderní objemové rotační kompresory, které v současnosti zaujímají 

v oboru stlačování plynů dominantní postavení. Šroubové kompresory stlačují 

celou škálu plynů včetně jejich směsí, kde je nutný nástřik chladicí kapaliny do 

pracovního prostoru. 

Stlačují vzduch kontinuálně, v bezmazném provedení bez znečištění. Mají 

malé rozměry, vysokou ţivotnost (2 aţ 3krát delší oproti pístovým 

kompresorům), dobrou regulovatelnost výkonnosti, stabilní charakteristiku, 

dobrou účinnost a vyváţené rotory nevyţadující těţké základy. 

Šroubové kompresory pracují s tzv. vestavěným pracovním poměrem, coţ 

znamená, ţe vnitřní tlakový poměr je dán konstrukčními poměry stroje a nelze 

ho měnit. Provoz při jiném neţ při tomto tlakovém poměru je spojen 

s energetickou ztrátou. Dochází k rázovým expanzím respektive k rázovým 

kompresím (viz obr. č. 8 - vyšrafované plochy). Dalším nedostatkem je značný 

hluk (hlavně u suchých kompresorů – nutnost tlumičů v sání a ve výtlaku, 

protihlukové kryty) a citlivost na uloţení rotorů (nutnost pečlivého provedení 

loţisek pro vysoké otáčky). 
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Obrázek 10 – rázová komprese, expanze 

V bezmazném provedení se uplatňují pro dodávku 350 aţ 40 000 m3 

vzduchu za hodinu. S vnitřním olejovým chlazením jako stroje jednostupňové 

dosahují tlaku 0,8 MPa a výkonnosti od 50 do 3 000 m3/h. 

9.2.2.Křídlové (lamelové) kompresory 

Jedná se o jednorotorové stroje, u nichţ jsou v dráţkách uloţeny lamely 

(křídla), které jsou působením rotační odstředivé síly přitlačovány ke stěně 

válce. Tím je pracovní prostor rozdělen na několik komůrek, jejichţ objem se při 

rotaci mění. 

Výhodou je jednoduchá konstrukce i výroba, malá hmotnost i rozměry, 

potřeba malých nebo ţádných základů, malé opotřebení, snadná údrţba, 

dlouhá ţivotnost a provozní spolehlivost. 

Nevýhodou je niţší energetická účinnost a vyšší hlučnost neţ u pístových 

kompresorů. 

9.3.Rychlostní kompresory 

U rychlostních kompresorů, které se dělí na lopatkové (turbokompresory) a 

proudové (ejektory), je pracovní prostor neměnný. U těchto kompresorů se 

dosahuje zvýšení tlaku zrychlením proudícího plynu a po něm následující 

přeměnou kinetické energie v tlakovou. 
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9.3.1.Turbokompresory 

Jsou jednoduché, rychloběţné lopatkové stroje, často poháněné parními 

turbínami. Při pohonu elektromotorem se uţívá převodu dorychla. Oproti 

pístovým kompresorům mají menší rozměry i hmotnost, velkou výkonnost a 

rovnoměrnou plynulou dodávku čistého vzduchu bez stop oleje. Mají vysokou 

spolehlivost provozu. 

Nevýhodou je, ve srovnání s pístovými kompresory, niţší účinnost a malý 

regulační rozsah. Nejsou vhodné pro malé výkonnosti. Radiální 

turbokompresory se staví pro dopravované mnoţství od 1000 do 200 000 m3/h, 

axiální stroje od 10 000 do 2 500 000 m3/h. V dnešní době se vyrábí i 

turbokompresory poháněné elektromotorem, jejichţ výkonnost se pohybuje 

např. od 900 do 2700 m3/h. 

10.NÁVRH ROZVODU NOVÉ KOMPRESOROVNY TKV[1] 

Pro sestavení nového rozvodu kompresorové stanice na TKV jsem se 

rozhodl navrhnout dvě alternativy: 

a) jedna větev s dotlačovacími kompresory pro zvýšení tlaku na vyšší 

hodnotu 

b) dvě samostatné větve s rozdílnými tlaky 

 

Obrázek 11 - Pracovní oblasti hlavních druhů kompresorů 
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10.1. Přepočet na tlak v sání dotlačovacích kompresorů[1, 3] 

Pro alternativu jedné větve s dotlačovacími kompresory je důleţitý provést 

přepočet na tlak v sání dotlačovacích kompresorů: 

Hustota plynu:  
Tr

p

*
  [kg/m3 ] (7) 

 

 Hustota plynu na výstupu EK 1-3 

3/54,6
293*287

000550

*
mkg

Tr

p

d

d
d   

 Hustota plynu na výstupu EK 4-6 

3/92,8
293*287

000750

*
mkg

Tr

p

dII

dII
dII   

 Hmotnostní průtok plynu při p=0,75 MPa 

./3,986792,8*2,1106* hodkgVm dII 


  

 Poţadovaná výkonnost dotlačovacích kompresorů 

./1509
54,6

3,9867 3 hodm
m

V
d

d 




 

 

10.2. Výroba vzduchu v roce 2009 [8] 

Pro zvolení vhodného počtu a velikosti kompresorů je důleţité znát charakter 

spotřeby stlačeného vzduchu. 

Tento charakter spotřeby můţe být udán: 

a)  pouhým určením maximální a minimální spotřeby 

b)  hodnotou součinitele časového zatíţení stanice 

c)  diagramem doby trvání stejných spotřeb 

Nejvhodnější metodou pro určení optimální velikosti a počtu kompresorů je 

vyuţití diagramu stejných spotřeb. Na obr. č. 12 je zobrazen diagram trvání 
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stejných spotřeb v roce 2009. Na obrázcích č. 10 - 11 jsou grafy výkonnosti ve 

vybraných dnech roku 2009. Na obrázku č. 10 je zástupce letních měsíců, na 

obrázku č. 11 zimních měsíců. Vše je rovněţ znázorněno v přílohách č. 7 - 8. 

 

 

Obrázek 12 - diagram trvání stejných spotřeb v roce 2009 

V příloze č. 8 je uvedena tabulka s hodnotami, ze kterých vychází graf 

znázorněný na obrázku č. 12.  
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Obrázek 13 - průběh výkonnosti 13. 1. 2009 

 

 

Obrázek 14 - průběh výkonnosti 13. 6. 2009 

 

10.3. Rezerva stanice [8] 

Za rezervu je povaţován kompresor, který je mimo provoz, kdyţ stanice 

pracuje s plnou výkonností. Tento rezervní stroj je připraven ke spuštění 

výpadku některého z provozovaných kompresorů. 

Velikost rezervy má být dostatečná a má zcela pokrýt spotřebu při vyřazení 

největšího stroje z provozu. 
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10.4. Návrh jednotlivých variant [9, 13, 14, 15, 17] 

10.4.1.Varianty pro alternativu s dotlačovacími kompresory 

V příloze č. 2 je znázorněno schéma rozvodu s dotlačovacími kompresory. 

1) Jedna větev s dotlačovacími kompresory – varianta 1 

Návrh sloţení kompresorů pro celkovou výrobu 

Kompresor SEC 1100 (EK 1) 1 jednotka 

Dodávané mnoţství kompresoru  1220 m3/hod. 

Maximální přetlak  7,5 bar  

Jmenovitý výkon motoru  110 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

Kompresor SEC 1100 VARIO (EK 2-3) 2 jednotky 

Dodávané mnoţství kompresoru  365 -1220 m3/hod. 

Maximální přetlak  7,5 bar  

Jmenovitý výkon motoru  110 KW 

Napájení  400 V / 50 H 

 

Návrh sloţení dotlačovacích kompresorů 

Kompresor SEC750 (EK 4) 1 jednotka 

Dodávané mnoţství kompresoru  830 m3/hod. 

Maximální přetlak  7,5 bar  

Jmenovitý výkon motoru  75 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

Kompresor SEC750 VARIO (EK 5-6) 2 jednotky 

Dodávané mnoţství kompresoru  245-830 m3/hod. 

Maximální přetlak  7,5 bar  

Jmenovitý výkon motoru  75 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 
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2) Jedna větev s dotlačovacími kompresory – varianta 2 

Návrh sloţení kompresorů pro celkovou výrobu 

TA 2000 (turbokompresor 1) 1 jednotka 

Dodávané mnoţství kompresoru  930-2890 m3/hod. 

Maximální přetlak  3,5 -10 bar  

Jmenovitý výkon motoru  110 - 260KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

SLF 101 (EK 2) 1 jednotka 

Dodávané mnoţství kompresoru  253 - 818 m3/hod. 

Maximální přetlak  8 bar  

Jmenovitý výkon motoru  75 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

S 220 (EK 3) 1 jednotka 

Dodávané mnoţství kompresoru  1674 m3/hod. 

Maximální přetlak  8 bar  

Jmenovitý výkon motoru  160 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

 

Návrh sloţení dotlačovacích kompresorů 

Kompresor SD 101 (EK 4) 1 jednotka 

Dodávané mnoţství kompresoru  786m3/hod. 

Maximální přetlak  8 bar  

Jmenovitý výkon motoru  75 KW 

Napájení  400 V / 50 H 

Kompresor SD 100-2 (EK 5) 1 jednotka 

Dodávané mnoţství kompresoru  726 m3/hod. 

Maximální přetlak  8 bar  

Jmenovitý výkon motoru  75 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 
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Kompresor SLF 101 (EK 6) 1 jednotka 

Dodávané mnoţství kompresoru  253-818 m3/hod. 

Maximální přetlak  8 bar  

Jmenovitý výkon motoru  75 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

3) Jedna větev s dotlačovacími kompresory – varianta 3 

Návrh sloţení kompresorů pro celkovou výrobu 

ML 110 (EK 1-3) 3 jednotky 

Dodávané mnoţství kompresoru  1200 m3/hod. 

Maximální přetlak  7,5 bar  

Jmenovitý výkon motoru  110 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

 

Návrh sloţení dotlačovacích kompresorů 

GA 75+ (EK 1-2) 2 jednotky 

Dodávané mnoţství kompresoru  882 m3/hod. 

Maximální přetlak  7,5 bar  

Jmenovitý výkon motoru  75 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

GA 55 VSD (EK 3) 1 jednotka 

Dodávané mnoţství jednoho kompresoru  90 - 618 m3/hod. 

Maximální přetlak  7 bar  

Jmenovitý výkon motoru  55 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 
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10.4.2.Varianty pro alternativu se dvěmi samostatnými větvemi 

V příloze č. 1 je znázorněno schéma rozvodu se dvěma tlakovými větvemi. 

1) Návrh sloţení kompresorů - varianta 1 

Návrh sloţení kompresorů pro tlakovou větev 0,65MPa 

Kompresor ROLLAIR 75AX (EK 1) 1 jednotka 

Dodávané mnoţství kompresoru  612 m3/hod. 

Maximální přetlak  8 bar  

Jmenovitý výkon motoru  75 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

Kompresor ROLLAIR 75V (EK 2-3) 2 jednotky 

Dodávané mnoţství jednoho kompresoru  83-582 m3/hod. 

Maximální přetlak  7 bar  

Jmenovitý výkon motoru  55 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

 

Návrh sloţení kompresorů pro tlakovou větev 0,45MPa 

Kompresor ROLLAIR 75AX (EK 4) 1 jednotka 

Dodávané mnoţství kompresoru  612 m3/hod. 

Maximální přetlak  8 bar  

Jmenovitý výkon motoru  75 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

Kompresor ROLLAIR 80V (EK 5-6) 2 jednotky 

Dodávané mnoţství jednoho kompresoru  146-643 m3/hod. 

Maximální přetlak  7 bar  

Jmenovitý výkon motoru  55 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 
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2) Návrh sloţení kompresorů - varianta 2 

V příloze č. 2 je znázorněno schéma rozvodu se dvěma tlakovými větvemi. 

Návrh sloţení kompresorů pro tlakovou větev 0,65MPa 

ML 55 (EK 1) 1 jednotka 

Dodávané mnoţství kompresoru  612 m3/hod. 

Maximální přetlak  7,5 bar  

Jmenovitý výkon motoru  55 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

IRN 55K-CC (EK 2-3) 2 jednotky 

Dodávané mnoţství jednoho kompresoru  228-618 m3/hod. 

Maximální přetlak  7 bar  

Jmenovitý výkon motoru  55 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

 

 

Návrh sloţení kompresorů pro tlakovou větev 0,45MPa 

ML 55 (EK 4) 1 jednotka 

Dodávané mnoţství kompresoru  612 m3/hod. 

Maximální přetlak  7,5 bar  

Jmenovitý výkon motoru  55 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

IRN 55K-CC (EK 5-6) 2 jednotky 

Dodávané mnoţství jednoho kompresoru  228-618 m3/hod. 

Maximální přetlak  7 bar  

Jmenovitý výkon motoru  55 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 
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3) Návrh sloţení kompresorů - varianta 3 

Návrh sloţení kompresorů pro tlakovou větev 0,65MPa 

GA 45+ (EK 1) 1 jednotka 

Dodávané mnoţství kompresoru  516 m3/hod. 

Maximální přetlak  7,5 bar  

Jmenovitý výkon motoru  45 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

GA 55 VSD (EK 2-3) 2 jednotky 

Dodávané mnoţství jednoho kompresoru  90 - 618 m3/hod. 

Maximální přetlak  7 bar  

Jmenovitý výkon motoru  55 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

 

Návrh sloţení kompresorů pro tlakovou větev 0,45MPa 

GA 55+ (EK 1) 1 jednotka 

Dodávané mnoţství kompresoru  636 m3/hod. 

Maximální přetlak  7,5 bar  

Jmenovitý výkon motoru  55 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

GA 55 VSD (EK 2-3) 2 jednotky 

Dodávané mnoţství jednoho kompresoru  90 - 618 m3/hod. 

Maximální přetlak  7 bar  

Jmenovitý výkon motoru  55 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 
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11.MĚRNÁ SPOTŘEBA ENERGIE DANÝCH VARIANT[1] 

Měrná spotřeba energie:  
d

el

V

P
C   [kWh/m3 ] (8) 

 

Vypočtené hodnoty měrné spotřeby energie u jednotlivých variant: 

VARIANTA 1 VARIANTA 2 VARIANTA 3 

s dotlač. 

kompresory 

[kW/m
3
] 

samostatné 

větve 

[kW/m
3
] 

s dotlač. 

kompresory 

[kW/m
3
] 

samostatné 

větve 

[kW/m
3
] 

s dotlač. 

kompresory 

[kW/m
3
] 

samostatné 

větve 

[kW/m
3
] 

0,09 0,106 0,0955 0,09 0,0892 0,088 

Tabulka 1- hodnoty měrné spotřeby energie navrţených variant 

 

Při výpočtu měrné spotřeby energie navrţených variant jsem bral v úvahu 

pouze příkon a výkonnost navrţených kompresorů. Nebralo se v úvahu další 

související zařízení, jako jsou sušičky vzduchu, filtry stlačeného vzduchu, 

bekomaty, owamaty a řídicí systém. 

Přestoţe rozdíly měrné spotřeby energie mezi jednotlivými variantami nejsou 

veliké, je z přehledu uvedeném v tabulce č. 1 patrné, ţe jako energeticky 

nejvýhodnější varianta se jeví, jak pro řešení se samostatnými větvemi o 

rozdílných tlacích, tak pro jednu větev s dotlačovacími kompresory, varianta 3. 

12.ROZBOR JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

12.1. Varianta s turbokompresory 

Při řešení kompresorové stanice jsem pouţil i moţnost celkové výroby 

vzduchu, u varianty s dotlačovacími kompresory, pomocí turbokompresoru. 

Turbokompresor disponuje vlastnostmi, které ve srovnání s vlastnostmi 

bezmazných šroubových kompresorů i kompresorů se vstřikem oleje jsou 



44 

 

velkou předností v následujících velmi důleţitých parametrech: 

1) Ţivotnost turbokompresoru je mnohem delší proti šroubovým 

bezmazným kompresorům (minimálně dvojnásobná). 

2) U turbokompresoru se po 30-32 000 provozních hodinách neprovádí 

výměna rotačních částí jako u šroubových. 

3) Cena náhradních elementů šroubových kompresorů je velmi vysoká 

(více neţ 50% pořizovací ceny kompresoru). 

4) Turbokompresory nabízí lepší účinnost, jak při plném zatíţení, tak i při 

částečném! 

5) Turbokompresory se nepotýkají s problémy opotřebení mechanických 

dílů jako u bloků a vřeten šroubových kompresorů (mnoho uţivatelů 

šroubových kompresorů zjistilo jejich opotřebení, které sniţuje výkonnost 

o 5% jiţ po 2000 hodinách provozu a o 20% po 30 000 hodin provozu). 

6) Provedení s dvěma ucpávkami oddělenými atmosférickým prostorem 

garantuje, ţe olej nemůţe kontaminovat stlačovaný vzduch za ţádných 

provozních okolností. 

 Značná nevýhoda je v zálohování výroby stlačeného vzduchu a v regulaci 

daných turbokompresorů. 

Záloha by u této varianty musela být stoprocentní, oproti řešení pomocí 

šroubových kompresorů, kde by záloha byla padesátiprocentní. Cena 

uvedeného turbokompresoru je vyšší neţ cena bezmazného šroubového 

kompresoru. 

U navrţených turbokompresorů je moţnost plynulé regulace výkonnosti 

v rozsahu 1600 – 2900 m3/hod při výtlačném přetlaku 7,3 bar, tudíţ řešení by 

opět spočívalo v redukci na niţší tlakovou hladinu pomocí redukčního ventilu a 

nedalo by se jich pouţít pro výrobu celkového mnoţství vzduchu na přetlak    

4,5 bar. 

12.2. Varianta s dotlačovacími kompresory 

Pro řešení výroby stlačeného vzduchu při sériovém zapojení kompresorů 

jsem pouţil jako dotlačovací kompresory šroubové kompresory. Boostery se 
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jeví jako velice nevýhodné z důvodu nízkých výkonností a vysokých výstupních 

tlaků. Pro naši potřebu by bylo třeba osm aţ deset boosterů a vzdušníku, do 

kterého by boostery dopravovaly vzdušinu. Z něj by pak přes redukční ventil byl 

odebírán vzduch do VT sítě. 

Šroubové kompresory jsou podstatně výhodnější, i kdyţ oproti dvěma 

samostatným větvím cenově náročnější. Je to dáno tím, ţe běţné šroubové 

kompresory jsou stavěné na nasávání atmosférického vzduchu, tudíţ vstupní 

tlak    p0 = 1 bar. U dotlačovacích kompresorů je vstupní tlak podstatně vyšší 

(v našem případě se jedná o přetlak 4,5 bar), coţ klade vyšší poţadavek na 

axiální uloţení šroubů. Tím se navyšuje cena šroubového kompresoru a navíc 

málokterý výrobce tuto variantu nabízí. 

12.3. Varianta pro samostané tlakové větve 

Tento způsob řešení výroby stlačeného vzduchu se jeví z hlediska měrné 

spotřeby energie a z hlediska spolehlivosti dodávek stlačeného vzduchu jako 

nejvýhodnější. 

Problémem je, ţe u mazaných šroubových kompresorů je zapotřebí dosaţení 

minimálního vnitřního tlaku 4 - 4,5 bar k tomu, aby došlo k mazání. Tudíţ by 

bylo vhodné, aby kompresory pracovaly na vyšší výstupní přetlak neţ 4,5 bar. 

Při předpokládaných tlakových ztrátách na sušičce a filtru stlačeného vzduchu 

řádově 0,5 bar by kompresor pracoval na výstupní přetlak 5 bar, coţ by bylo 

dostačující pro splnění podmínky poţadovaného vnitřního tlaku k mazání. 

12.4. Stávající varianta 

Značnou nevýhodou navrţených variant se šroubovými kompresory oproti 

stávajícímu zapojení je cenová náročnost na samotné kompresory. Tři 

kompresory s vyšší výkonností jsou podstatně levnější neţ šest kompresorů 

s niţší výkonností.  

V úvahu se rovněţ můţe vzít moţnost eliminace mnoţství vzduchu 

redukovaného na niţší tlakovou hladinu. Pro rozvod vzduchu v budovách můţe 

být vyuţito stlačeného vzduchu o přetlaku 6,5 bar, čímţ by došlo ke sníţení 

mnoţství redukovaného vzduchu a tím ke sníţení mnoţství mařené energie. 
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13.VOLBA KOMPRESORU [1, 15] 

Důleţitým hlediskem při volbě kompresoru jsou rovněţ cena, spotřeba 

energie, provozní a udrţovací náklady a spolehlivost chodu. 

Z hlediska poţadovaných parametrů a provozních podmínek jsou výhodné 

mazané šroubové kompresory, jejichţ schéma je na obrázku č. 15. 

Obrázek 15 - schéma šroubového kompresoru se vstřikováním oleje 

1 - filtr, 2 - pneumaticky ovládaný sací ventil, 3 - olej v kompresním prvku,4 - třístupňový 
odlučovací systém vzduch/olej, 5 - olejové odsávací potrubí,      6 - termostatický obtokový 
ventil, 7 - olejový chladič, 8 - olejový filtr, 9 - chladič vzduchu, 10 - filtrační jednotka, 11 - sušička 
vzduchu, 12 - odlučovač vody,     13 - výměník tepla  
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U těchto strojů, oproti bezmazným šroubovým kompresorům, dochází ke 

vstřikování oleje do pracovního prostoru. Při intenzivním vstřikování oleje 

(poměr hmotnosti oleje a plynu v dopravované směsi bývá 5:1) dochází 

k dokonalému utěsnění vůlí, účinnějšímu odvodu tepla ze stroje a vzniku 

příznivých podmínek pro přímé odvalování rotoru. Konstrukce stroje je 

jednodušší, poněvadţ stroje jsou většinou jednostupňové, odpadá 

synchronizační soukolí, které je velmi drahou součástí bezmazných šroubových 

kompresorů, sniţuje se počet rotorů, ucpávek i loţisek. Výrobní náklady i 

náklady na údrţbu jsou niţší. Mají niţší otáčky neţ bezmazné šroubové 

kompresory, a tudíţ odpadá převod mezi motorem a kompresorem. 

Komplikovanější je systém zajišťující cirkulaci, chlazení, čištění i odloučení oleje 

z dopravovaného plynu. 

Vhodné by byly také šroubové kompresory s frekvenčním měničem, čímţ se 

dosáhne plynulé regulace výroby stlačeného vzduchu.  Pořizovací náklady na 

takový kompresor jsou vyšší neţ u kompresoru s regulací zatíţeno-odlehčeno, 

ale vyznačují se plynulou regulací otáček, která zabezpečuje spotřebu 

elektrické energie odpovídající výrobě poţadovaného mnoţství vzduchu při 

konstantním tlaku, coţ má za následek energetickou úsporu(viz obr. č. 16). 

 

Obrázek 16 - energetická úspora při zatíţení kompresoru 
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13.1. Skladba kompresorů [11, 17] 

Skladba kompresorů bude vycházet z rozboru diagramu trvání stejných 

spotřeb, ekonomické náročnosti a spolehlivosti dodávek stlačeného vzduchu 

jednotlivých variant.  

Ekonomicky nejnáročnějším prvkem kompresorové stanice je samotný 

kompresor. I kdyţ v tomto ohledu nelze přesně porovnat ceny jednotlivých 

variant, jelikoţ vzhledem k veliké konkurenci na trhu zástupci firem tento údaj 

velice neradi sdělují. Přesto je zřejmé, ţe ekonomicky nejvýhodnější by byla 

stávající varianta s třemi kompresory o výkonnosti cca 1200 m3*hod.-1 

s pouţitím tlakového regulátoru IntelliFlow znázorněném na obrázku č. 17 a na 

obrázku   č. 18, kde je téţ uvedeno, jak regulátor pracuje. 

 

 

 

Obrázek 17 - regulátor tlaku Intelli Flow 
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Jak Intelli-flow pracuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

  

 

   

 

 

Obrázek 18 – funkce regulátoru tlaku Intelli Flow 
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Z rozboru výhodnosti respektive nevýhodnosti redukce vzduchu na niţší 

tlakovou hladinu vyplývá, ţe dochází k navýšení spotřeby elektrické energie cca 

o 80 MW ročně. Vezmeme-li v úvahu výrobní náklady na tuto energii, tak 

zjistíme, ţe jde o částku, vzhledem k ceně kompresoru, zcela zanedbatelnou. 

Musíme brát v potaz výrobní a nikoliv prodejní cenu, jelikoţ dodávky jsou 

plněny a nemůţeme říci, ţe o dané mnoţství navýšíme dodávku, ale naopak o 

dané mnoţství sníţíme vlastní spotřebu. Dodávky elektrické energie jsou 

přesně nasmlouvány a je jen malý prostor jak pro navýšení, tak sníţení těchto 

dodávek. 

Obecně platí, ţe energetické účinnosti jsou větší u větších kompresorů, tj. 

měrný efektivní příkon klesá s rostoucí velikostí stroje. 

Dalším pozitivem pro variantu se stejnými kompresory je jednotlivost 

náhradních dílů. 

  Sloţení kompresorů a redukce vzduchu 

Kompresor GA 110+ (EK 1 - 2)  2 jednotky 

Dodávané mnoţství kompresoru  1284 m3/hod. 

Maximální přetlak  7,5 bar  

Jmenovitý výkon motoru  110 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

Rozměr (D x Š x V) 2600 x 2000 x 2000 

 

Kompresor GA 132 VSD - 8.5 (EK 3) 1 jednotka 

Dodávané mnoţství kompresoru  330 -1566 m3/hod. 

Maximální přetlak  8 bar  

Jmenovitý výkon motoru  132 KW 

Napájení  400 V / 50 Hz 

Rozměr (D x Š x V) 3200 x 2000 x 2000 
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Tlakový regulátor vzduchového systému 

IR-BP-BV 50 1 ks 

Maximální přetlak  10,3 bar  

Průtok  5-24 m3/min. 

Max. teplota vzduchu 65°C 

Okolní teplota 2 – 45°C 

Napájení  240 V / 50 Hz 

14.SPOLUPRÁCE KOMPRESORŮ[1, 3] 

Jestliţe jeden kompresor není schopen dodat potřebné mnoţství plynu, nebo 

nedostačuje-li zvýšení měrné energie Y, kterou vytváří jeden stroj, je moţné pro 

splnění daného poţadavku provozovat dvě nebo více soustrojí vedle sebe – 

paralelně či za sebou - sériově. 

Provozní stavy spolupracujících strojů se stanovují ze součtové tlakové 

charakteristiky, na které leţí průsečík s charakteristikou odporu spotřebiče - 

provozní bod. 

Při paralelní spolupráci více strojů je výsledná součtová charakteristika 

sestrojována sčítáním výkonnosti jednotlivých strojů při konstantní měrné 

energii. Při sériové spolupráci se sčítají souřadnice měrné energie Y, dílčích 

tlakových charakteristik, na stejné výkonnosti Vd = konst. 

Obecně platí, ţe sériový provoz vede k větší strmosti výsledné 

charakteristiky a k zúţení pouţitelného rozsahu objemových průtoku soustavou. 

14.1. Spolupráce kompresorů TKV 

V podmínkách provozu TKV se provozují kompresory paralelně. Pro provoz 

je potřebný konstantní tlak, ale různé výkonnosti, které závisí na mnoha 

okolnostech (např. počtu provozovaných kotlů, nutnosti ofukování paliva za stěn 

bunkrů či z vagónů na skládce apod.). 
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15.PROVOZ KOMPRESOROVÉ STANICE [4, 8] 

Automatizace provozu kompresorové stanice má zajistit hospodárný a 

bezpečný provoz bez trvalé obsluhy. U větších kompresorů je poţadavek na 

samočinný start a zastavení (tj. samočinné postupné vykonání všech patřičných 

úkonů, např. při startu odlehčení výtlaku, otevření průtoku vody atd.), dále 

samočinný zásah při dosaţení mezních stavů médií i nebezpečných provozních 

stavů na stroji (nadměrný pokles tlaku oleje, překročení max. přípustných teplot 

atd.) a samočinné ovládání provozu tak, aby provoz byl maximálně hospodárný. 

Také bývají u těchto strojů instalována diagnostická zařízení sledující odchylky 

od normálního stavu (chvění loţisek, namáhání důleţitých uzlů stroje atd.). 

Moderní systémy automatického provozu kompresorů splňují poţadavky 

univerzálnosti s jednoduchostí manipulace i obsluhy, plné hospodárnosti i 

spolehlivosti provozu a dovolují značné omezení nároků na energii i na 

investice. 

U kompresorů rozlišujeme mimo jiné tři hlavní druhy regulace: 

 přerušovaná regulace 

 regulace volnoběhu 

 regulace otáček  

Přerušovaná regulace (reţim START-STOP) 

Kompresor pracuje mezi dvěma, na tlakovém spínači nastavenými, 

hodnotami. Běţící kompresor zvětšuje pracovní tlak tak dlouho, aţ dosáhne 

"vypínací tlak." Pak tlakový spínač vypne kompresor. Vlivem spotřeby 

stlačeného vzduchu pracovní tlak klesá. Při poklesu aţ na "zapínací tlak" spustí 

tlakový spínač znovu kompresor k obnovení dodávky stlačeného vzduchu. 

U rotačních kompresorů se většinou nevypíná kompresor hned po dosaţení 

"vypínacího tlaku", ale přepne se do volnoběhu a běţí na prázdno po určitou 

dobu (doba doběhu). Kompresor se vypne aţ po uplynutí této doby. Pokud tlak 

klesne na "zapínací tlak" ještě v době volnoběhu, kompresor se samozřejmě 

nevypíná, ale naopak se přepne z volnoběhu do normálního chodu a začne 

dodávat stlačený vzduch.  
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Regulace volnoběhu 

V tomto druhu regulace se kompresor po dosaţení "vypínacího tlaku" přepne 

do "volnoběţného chodu", tj. běţí dále ale jen ve volnoběhu a nedodává do 

rozvodu stlačený vzduch. Volnoběh trvá, dokud tlak neklesne na hodnotu 

"zapínacího tlaku", kterým se kompresor spustí do obnovené fáze dodávky 

stlačeného vzduchu do rozvodu. 

U rotačních kompresorů a někdy i u pístových se volnoběh provádí 

uzavřením sání, kompresor pak nemá co stlačovat a běţí odlehčený.  

Regulace otáček kompresoru (motoru) 

V tomto druhu regulace se mění otáčky motoru a tím i kompresoru v 

závislosti na poţadovaném odběru stlačeného vzduchu. 

15.1. Řízení provozu kompresorové stanice TKV[12] 

Řízení kompresorové stanice se odvíjí od skladby kompresorů. Aby z důvodu 

případného častějšího nájezdu kompresoru nedocházelo k přehřívání vinutí 

motoru a tím k nemoţnosti nájezdu kompresoru, bude kompresor č. 1 a 2 řízen 

v reţimu regulace volnoběhu a kompresor č. 3 regulací otáček kompresoru 

(motoru). V základním reţimu bude v provozu kompresor č. 1 a k němu se při 

rostoucí spotřebě stlačeného vzduchu přiřadí kompresor č. 3. Kompresor č. 2 je 

rezervní. 

Při volbě řídicího systému musíme brát v potaz poţadavek provozovatele, ţe 

řídicí systém musí být kompatibilní se systémem Simatic řady S7. 

Jednou z moţností by bylo řízení jednotlivých kompresorů programovatelným 

automatem SIEMENS - Simatic S7-200 s ovládacím panelem OP73micro. Pro 

přenos dat na nadřazený systém (Simatic S7-300 s touch screenovým panele 

TP177A) jsou vybaveny vlastními komunikačními moduly PROFIBUS-DP – 

EM277. Vlastní zobrazení dat a ovládání řídicího automatu je realizováno 

programovou aplikací vytvořenou ve vývojovém prostředí WinCC flexible 2005.  

Prodejci kompresorů ale nabízejí celou řadu i jiných řídicích systémů, které 

maximalizují úsporu energií, sniţují náklady na údrţbu a zvyšují spolehlivost 

systému. Všichni rovněţ nabízejí řídicí systémy, které jsou kompatibilní se 

systémem Simatic řady S7. 
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Jedna z mnoha moderních řídících jednotek indukující nutnost údrţby a 

obsahující řadu výstraţných signálů, indikátorů chyb a závad je zobrazena na 

obrázku č.19. 

 

Obrázek 29 – moderní řídící jednotka[9] 

 

16.TECHNOLOGICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ [8] 

Kaţdá kompresorová stanice musí být vybavena zařízením doplňujícím 

vlastní kompresor tak, aby se dosáhlo poţadované kvality vzduchu a maximální 

provozní bezpečnosti. Patří sem separátory, sací a výtlačné potrubí, chladiče a 

dochlazovače (pokud nejsou součástí kompresoru), vzdušník. 

16.1. Vzdušník [6, 8] 

Je tlaková nádoba a podléhá předpisům o výrobě, zkoušení a evidenci 

tlakových nádob dle norem ČSN 69 0010 a ČSN 69 0011. Musí být opatřen 

uzavírací a vypouštěcí armaturou, tlakoměrem, pojistným zařízením a 

odvětrávacím uzávěrem. 
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Úkolem vzdušníku je: 

- zabránit přenosu pulsací, 

- vyrovnávat kolísání tlaku v rozvodné síti, 

- krýt krátkodobou spotřebu stlačeného vzduchu vyšší neţ je výkonnost 

stanice, 

- ochlazení stlačeného vzduchu, čímţ přispívá k odlučování kondenzátu. 

16.1.1.Velikost vzdušníku[6] 

Velikost vzdušníku je dána jeho objemem a je přímo závislá na výkonnosti 

kompresoru a nepřímo na typu jeho regulace. 

K výpočtu velikosti vzdušníku je moţno vyuţít následujících vztahů: 

a) při regulaci výkonnosti kompresoru změnou otáček, odfukem nebo 

škrcením v sání 

NnV QV *4,0    [m3 ]  (9) 

b) při regulaci start-stop a při maximálně 15 zapnutí za hodinu 

NnV QV *9,0   [m3 ]  (10) 

Kde QNn je jmenovitý výkon kompresoru v m3*min.-1. 

 

Pro naše potřeby se nemusí velikost vypočítávat, jelikoţ jsou v systému 

zařazeny dva vzdušníky o objemu 60,5m3. 

16.2. Potrubí [6] 

K zařízení kompresorové stanice patří potrubí, které spojuje kompresor se 

sacím filtrem a vzdušníkem (potrubí sací a výtlačné). 

Výpočet tohoto potrubí se zpravidla provádí tak, ţe pro průtok Q v daném 

úseku potrubí a zvolenou střední rychlost proudění stlačeného vzduchu w  se 

vypočte vnitřní průměr potrubí d. 
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Rychlost proudění vzduchu v potrubí se rozlišuje podle úseku práce daného 

potrubí: 

U velmi rozsáhlých sítí  1105  smw  

U vnitřních rozvodů a v závodech  11510  smw  

V přívodním potrubí ke spotřebiči  12015  smw  

V pneumatických ovládaných obvodech  14020  smw  

16.2.1.Sací potrubí [8] 

Průměr sacího potrubí při střední rychlosti proudění vzduchu 20 m*s-1: 

Střední rychlost proudění vzduchu: 
pS

Q
w 0  [m3*s-1] (11) 

Průřez potrubí: 
4

* 2d
S


  [m2] (12) 

Objemový průtok nestlačeného vzduchu: 113

1 *357,0*1284   smhmQs  

Průměr sacího potrubí: 

20
1 0178,0

20

357,0
m

w

Q
S   

mmm
S

d 7,1501507,0
14,3

0178,0*4*4
1 

  

Objemový průtok nestlačeného vzduchu: 113

2 *435,0*1566   smhmQs  

Průměr sacího potrubí: 

20
2 02175,0

20

435,0
m

w

Q
S   

mmm
S

d 5,1661665,0
14,3

02175,0*4*4
2 

  

V podmínkách provozu TKV je vzduch nasáván přímo z kompresorovny, 

takţe sací potrubí odpadá. Je pouze třeba respektovat podmínky přirozeného 

větrání. Vzduch do kompresorovny vstupuje přes větrací otvory s filtry. 
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16.2.2.Výtlačné potrubí [8] 

V kompresorové stanici budou dva různé průměry výtlačného potrubí. První 

potrubí spojuje výstupní hrdla kompresorů se vstupním potrubím do 

kondenzačních sušiček. Druhé potrubí je přívodní pro filtry stlačeného vzduchu, 

VT rozdělovač a vzdušníky. 

Při volbě rychlosti vzduchu v potrubí w = 20 m*s-1 bude vnitřní průměr potrubí 

počítán ze vzorce: 

Průměr výtlačného potrubí w

Q
d *8,18

 
[m]   (13) 

Hustota plynu na výstupu z kompresoru: 

3/92,8
293*287

000750

*
mkg

Tr

p

d

d
d   

 Výtlačné potrubí kompresorů (Q1=1284 m3*hod.-1): 

mm
w

Q
d

hmQ

4,57
20

12,186
*8,18*8,18

*12,186
92,8

293,1*1284

1
1

13

1



 

 

Výtlačné potrubí kompresorů (Q2=1566 m3*hod.-1): 

mm
w

Q
d

hmQ

4,63
20

227
*8,18*8,18

*227
92,8

293,1*1284

1
2

13

2



 

 

 Výtlačné potrubí k filtrům stlačeného vzduchu (Q3=2850 m3*hod.-1): 

mm
w

Q
d

hmQ

5,85
20

12,413
*8,18*8,18

*12,413
92,8

293,1*2850

2
3

13

3
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Vzhledem k průměru stávajícího potrubí pro dané úseky, kde je d1=100mm, 

d2=100mm a d3=150mm, bude zachován původní rozvod vzduchu (tj.DN100 a 

DN150). Potrubí DN100 je vedeno od kompresorů ke kondenzačním sušičkám 

a část úseku za sušičkami. Následně je redukováno na DN150 a vedeno 

k filtrům stlačeného vzduchu a VT rozdělovači. 

16.3. Úprava stlačeného vzduchu [16] 

Se stlačovacím postupem nasávaného vzduchu se do kompresoru dostávají 

částice špíny, vzdušná vlhkost, olejové páry, páry rozpouštědel a další látky. 

Pouţívaný sací filtr kompresoru zachytí pouze hrubší pevné částice špíny. 

K těmto znečištěním nasátého vzduchu přibudou další z otěru mechanických 

dílů kompresoru a u mazných kompresorů ještě ztrátový mazací olej. V 

relativně dlouhé cestě ke spotřebiči stlačeného vzduchu přibudou ještě 

korozivní znečištění ze vzdušníku a potrubí.  

Úkolem úpravy stlačeného vzduchu je odstranit tato znečištění tak, aby to 

vyhovovalo dané oblasti pouţití stlačeného vzduchu, čili aby uţivatel dostal 

kvalitu stlačeného vzduchu pro bezproblémovou činnost.  

16.3.1.Kvalita stlačeného vzduchu [16] 

Vzhledem k tomu, ţe pouţívání stlačeného vzduchu je čím dále tím 

rozmanitější, stoupají nároky na kvalitu stlačeného vzduchu, včetně nároků 

přímého kontaktu stlačeného vzduchu s výrobkem. Nedostatečné kvality 

stlačeného vzduchu mohou vést ke škodám a výpadkům výroby, nadměrné 

poţadavky kvality stlačeného vzduchu stojí zbytečně mnoho peněz. V principu 

lze dosáhnout filtrací jakékoliv ţádané kvality stlačeného vzduchu. 

Většina výrobců udává pro potřebný stlačený vzduch povolené meze, týkající 

se jeho poţadované čistoty. Na základě těchto údajů se dají určit odpovídající 

třídy kvality stlačeného vzduchu. 

V podstatě se uvádějí tři kritéria týkající se stlačeného vzduchu: 

a) Velikost a koncentrace částic - toto kritérium zahrnuje velikost a koncentraci  

pevných částic obsaţených ve stlačeném vzduchu.  

b) Tlakový rosný bod - tlakový rosný bod je teplotou, na kterou můţeme ochladit 
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stlačený vzduch, aniţ by došlo ke kondenzaci v něm obsaţené vodní páry. 

Voda začne kondenzovat aţ po klesnutí teploty pod teplotu rosného bodu. 

c) Zbytkový obsah oleje - pod zbytkovým obsahem oleje se rozumí hustota 

obsahu oleje ve stlačeném vzduchu.  

16.3.2.Sušení vzduchu [3, 12, 16] 

Vzduch z ovzduší, který nasává a stlačuje kompresor, obsahuje vodní páru, 

tzv. vlhkost vzduchu. Pod relativní vlhkostí vzduchu (nejčastěji udávanou v %) 

rozumíme ve vzduchu obsaţené mnoţství vzdušné vlhkosti v poměru k 

mnoţství, které je vzduch schopen vázat za určité teploty. 

Obsah vody ve stlačeného vzduchu nehraje ţádnou úlohu, pokud si voda 

udrţí svůj parní stav. Jakmile však začne voda kondenzovat, můţe způsobit 

poruchy zařízení a jiné problémy. 

Největší mnoţství vlhkosti zkondenzuje ze stlačeného vzduchu jiţ v 

dochlazovači, který se většinou zařazuje za kaţdý kompresor. Ale ani nejlepší 

dochlazovač neodstraní vodu úplně. Stlačený vzduch opouští běţně 

dochlazovač ještě s provozní teplotou 25 aţ 40 °C a je tedy vodní parou 

nasycený. To znamená, ţe se stlačený vzduch na cestě ke spotřebiči dále 

ochladí a tím se v potrubí vyloučí další voda. Proto se v mnoha případech 

stlačený vzduch za dochlazovačem dále upravuje. 

Postupy sušení: 

 kondenzace (vylučování vody podchlazením pod ţádaný rosný bod) 

 sorpce (vysoušení chemickým vysoušedlem - vázání vodní páry na jinou 

látku) 

Kondenzační sušičky  

Při kondenzačním sušení rozlišujeme dva podstatně rozdílné postupy sušení:  

a) Větším stlačením - při větším stlačení se vzduch stlačí na hodně větší tlak, 

neţ potřebuje uţivatel. Pak se stlačený vzduch ochladí a sníţí se jeho tlak na 

potřebný provozní tlak. Tak se dá dosáhnout tlakových rosných bodů pod      

-60 °C. Tento postup je však velmi nákladný. 

b) Dalším zchlazením (kondenzační sušička) - v tomto postupu se zavede 
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stlačený vzduch do výměníku tepla, kde se ochladí vhodným chladivem, a 

tak v něm zkondenzuje další část vodní páry. Čím je větší rozdíl mezi vstupní 

a výstupní teplotou stlačeného vzduchu, tím je větší mnoţství 

zkondenzované vody. Čím je niţší teplota ochlazení stlačeného vzduchu, tím 

menší je zbytkový obsah vlhkosti. 

 

Princip funkce kondenzační sušičky 

 

1. Vstup vzduchu 

2. Výměník vzduch -  vzduch 

3. Výparník 

4. Odlučovač kondenzátu (demister) 

5. Výstup kondenzátu 

6. Výstup vzduchu 

7. Vstup chladiva 

8. Výstup chladiva 

9. Čidlo rosného bodu (v průtoku 

vzduchu) 

 

 

Stlačený vzduch (1) vstupuje do výměníku tepla vzduch-vzduch (2) a je 

předchlazován studeným výstupním vzduchem. 

Předchlazený vzduch poté vchází do výparníku (3), kde je dále ochlazován 

chladicím systémem na poţadovanou hodnotu rosného bodu. S postupným 

ochlazováním vodní pára kondenzuje. Vzduch spolu s vodními kapkami vchází 

do odlučovače (4), kde se obě fáze od sebe oddělí. Automatický odvaděč 

kondenzátu odvádí nashromáţděný kondenzát ze systému (5).  

Suchý, chladný vzduch prochází druhým prostorem výměníku tepla vzduch-

vzduch a po ohřátí vystupuje ze sušičky (6). Pokud teplota stlačeného vzduchu 

při dalším zpracování neklesne pod úroveň dosaţeného rosného bodu, kterou 

snímá čidlo (9), nedojde nikde k ţádné kondenzaci vodních par.  

Doporučuje se, aby se nemusela přerušit dodávka stlačeného vzduchu při 

údrţbových pracích sušičce, ale i na vzdušnících, zastavět uzavíratelný obtok. 

Kondenzační sušičky stlačeného vzduchu jsou úplně vybavené a zapojené a 

Obrázek 20 – princip kondenzační sušičky 
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stačí je jen připojit na síť. Liší se hlavně výkonem, přípustnou pracovní teplotou 

okolí a rosným bodem. 

Výkony kondenzačních sušiček sahají od 15 do 5400 m³ /h, dosahují 

tlakového rosného bodu aţ +2 °C (niţších nelze dosáhnout), při teplotách okolí 

aţ do +43 °C.  

Pro asi 90% všech případů nutného vysoušení stlačeného vzduchu je 

kondenzační sušení nejhospodárnější, protoţe jak spotřeba energie, tak 

provozní náklady jsou podstatně příznivější, neţ u běţných adsorpčních 

sušiček.  

 

Sorpční sušičky 

Při vysoušení sorpcí se musí rozlišovat dvě rozdílné soustavy sušení:  

 Adsorpce 

 Absorpce 

Adsorpce 

Adsorpcí se rozumí přivedení adsorbované látky, např. vodní páry na povrch 

pevné látky tzv. adsorbentu (vysoušedla), např. silikagelu, přičemţ působí 

fyzikální vazební síly.  

Při adsorpčním sušení se vede stlačený vzduch loţem vysoušedla. Jako 

vysoušedla se pouţívají silikagely (oxid křemičitý SiO2 ), aktivovaná zemina 

(oxid hlinitý Al2O3 ) a molekulární síta (krystalické kovo-hlinitosilikáty či zeolity) 

ve tvaru kuliček či granulí. Vyznačují se jako všechny adsorpční prostředky 

velmi velkým (porézním) vnitřním povrchem.  

Adsorpční sušení přichází v potaz v první řadě tehdy, kdyţ jsou nutné tlakové 

rosné body podnulové (aţ asi do -70 °C), např. při určitých poţadavcích 

výrobků (malých hodnot absolutní vlhkosti), anebo kdyţ teploty okolí rozvodu 

stlačeného vzduchu v chladné roční době klesají pod nulu.  

Na obrázku č. 20 je naznačena dvouvěţová sušička, která vyuţívá 

k regeneraci desikantu ohřátý vzduch. Jsou pouţity dvě sušicí věţe, jedna je v 

sušicím provozu, zatím co druhá je regenerována. Systém ventilů automaticky 
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obrací průtok tak, ţe obě věţe mění svoji funkci, coţ zaručuje nepřetrţitý 

proces sušení. 

 

 

Obrázek 21 - Adsorpční sušička dvouvěţová 

V provozu TKV se vyuţívá adsorpčního sušení jako dalšího stupně úpravy 

stlačeného vzduchu pro ofuk hadicových filtrů a pro ovládací vzduch. Adsorpční 

sušička je umístěna v prostoru kotelny a není součástí kompresorové stanice. 

Absorpce 

Absorpce je chemickým pochodem, kde se odebírá obsah vodní páry ze 

stlačeného vzduchu chemickou reakcí hygroskopickým vysoušedlem. 

Jako vysoušedla přicházejí v úvahu mezi jinými: 

 dehydrovaná křída 

 překyselená sůl magnezia 

 kyselina sírová 

 glycerin 
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Při absorpci proudí stlačený vzduch loţem vysoušedla ze spodu nahoru a 

odevzdává částečně svou vodní páru do vysoušedla. Vypadlý kondenzát se 

shromaţďuje na dnu nádoby a automaticky se vypouští. Periodická výměna 

vysoušedla je nutná a nákladná.  

Dosaţitelný tlakový rosný bod je závislý na vstupním stavu stlačeného 

vzduchu. Jeho pokles se pohybuje mezi 8 aţ 12%, tzn. ţe při předpokládané 

vstupní teplotě stlačeného vzduchu +30 °C v sušičce pracující s tabletami soli, 

docílíme tlakový rosný bod mezi +18 aţ + 22 °C. Při vstupních teplotách 

stlačeného vzduchu, které jsou nad +30 °C, změknou vysoušedla a spečou se 

a vytvoří neţádoucí větší diferenční tlak. Některá vysoušedla působí korozivně. 

Z těchto důvodů by se mohlo absorpční vysoušení prosadit v technice 

stlačeného vzduchu jen ve zvláštních případech.  

16.3.3.Filtrace [16]  

Aby se umoţnil bezporuchový průběh provozu, musí se odloučit kromě vody 

také nečistoty a olej ze stlačeného vzduchu.  

Filtry a odlučovače pouţívané v technice stlačeného vzduchu lze rozdělit 

podle různých hledisek: 

 podle účelu pouţití (filtr sání, předfiltr, sterilní filtr, adsorpční filtr 

olejových par atd.) 

 podle principu činnosti (odlučovač hmotnostně silový, elektrostatický 

odlučovač, povrchový filtr, membránový filtr, hloubkový filtr) 

 podle stupně jemnosti (hrubý filtr, jemný filtr, velmi jemný filtr) 

 podle filtračního materiálu (tkaninový filtr, papírový filtr, vláknový filtr, 

sintrovaný filtr z kovu, keramiky či umělé hmoty). 

Ve filtraci stlačeného vzduchu se pouţívají v podstatě dva druhy filtrace: 

 povrchová filtrace  

 hloubková filtrace 
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Povrchová filtrace  

U povrchové filtrace stojí v popředí účinek síta jako oddělovací 

mechanismus. Nečistoty se odloučí na povrchu filtračního materiálu, pokud jsou 

větší neţ jeho definované póry. 

Hloubková filtrace  

V hloubkové filtraci se pouţívá jako filtračního materiálu vláknité rouno, které 

sestává z neuspořádaného smotku nejjemnějších jednotlivých vláken. Tyto 

filtrační materiály nepůsobí jen jako síto, ale odlučují nečistoty, které jsou 

podstatně menší neţ vzdálenosti vláken. 

Za to vděčí kombinaci více odlučovacích mechanismů: 

 přímý náraz 

 adsorpce 

 elektrostatický náboj 

 difúze 

 v malém měřítku působení síta 

 vazba van der Waalsheovými silami 

U většiny filtrů stlačeného vzduchu je současně činná kombinace povrchové 

a hloubkové filtrace. 

Pro správnou volbu filtrů, popř. pro optimální pouţití filtračních systémů, je 

předpokladem znalost provozních podmínek a poţadavků na kvalitu stlačeného 

vzduchu. 

Při výběru správné velikosti filtru jsou hlavními kritérii, která se musí 

zohlednit: teplota na místě instalace, objemové průtočné mnoţství a provozní 

tlak stlačeného vzduchu.  

Na kaţdém filtru vzniká samozřejmě tlakové ztráta. Tu lze měřit 

diferenciálními tlakoměry. Z tohoto důvodu jsou na velmi výkonných filtrech 

montovány tlakoměry do hlavy filtru. Jejich pouţití umoţňuje zjistit správný 

okamţik výměny jejich vloţky. Běţně nastane okamţik výměny, kdyţ 

diferenciální tlak dosáhne asi 0,6 bar.  
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16.4. Likvidace kondenzátu [16] 

Kondenzát ze stlačeného vzduchu ze vzdušníků, dochlazovačů, sušiček, 

filtrů, potrubních rozvodů atd. je agresivní, obvykle obsahuje dost oleje a velké 

mnoţství částic špíny. Proto je důleţité tento kondenzát ze systému co 

nejkvalitněji odvádět. 

K tomuto účelu jsou v systému výroby a rozvodu stlačeného vzduchu 

instalovány odvaděče kondenzátu s elektronickým řízením hladiny. 

Následně je kondenzát odváděn do separátoru kompresorového kondenzátu. 

Separátory olej-voda 

Slouţí k čistému a bezpečnému oddělení oleje z kondenzátu. Kondenzát je 

přiváděn do systému separátoru, kde je odtlakován a ve filtračním systému 

rozdělen na vodu a olej. 

Olej je jímán do zabezpečené sběrné nádoby. Voda můţe být po vyčištění 

odváděna přímo do kanalizace. 

Pro kontrolu zbytkového oleje v systému stlačeného vzduchu je vhodné 

instalovat monitoring zbytkového oleje. Ten umoţňuje trvalou kontrolu obsahu 

oleje v systému stlačeného vzduchu a včas odhalí nárůst obsahu oleje. Tím 

dosáhneme vyššího úrovně zabezpečení a navíc nemusíme odebírat vzorky a 

čekat na laboratorní výsledky. 
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17.VOLBA TECHNOLOGICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 [13,17] 

Při volbě technologického zařízení pro kompresorovou stanici je nutné brát 

v úvahu některé poţadavky provozovatele této stanice: 

 příkonové parametry jsou dány buď 500 V/50 Hz (max. 120 kW) a nebo 

6 000 V/50 Hz (max. 160kW), 

 mnoţství zbytkového oleje za odlučovačem oleje kompresorů nesmí 

překročit hodnotu 15 mgr*m-3
N, 

 rosný bod vzduchu měřený za sušičkou stlačeného vzduchu má 

garantovanou hodnotu +3°C, 

 diferenční tlak na sušičkách nesmí překročit hodnotu 30 kPa. 

 

Kondenzační sušičky  2ks 

Model  FD 750 VSD/FS 

Maximální provozní tlak 13 bar 

Výkonnost   750 l/s 

Tlaková ztráta  0,29 bar. 

Příkon   5,1 kW 

Připojení  DN100 

Max. teplota okolního vzduchu 46°C 

Vstupní teplota vzduchu 56°C 

Rozměry ( D x Š x V) 1496 x 970 x 1327 

 

Chladicí sušičky FD s pohonem s proměnnými otáčkami VSD (Variable 

Speed Drive) přesně reagují na dodávanou energii potřebnou k mnoţství vody 

zatěţující sušičku. V případě sníţení zatíţení vodou se sníţí i otáčky 

kompresoru a spotřeba energie sušičky FD. Nebude tak zbytečně 

spotřebovávána energie, coţ bude znamenat více neţ 50% úsporu v porovnání 

s běţnými sušičkami. 
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Zařízení na separací kondenzátu  OWAMAT 8 - 2 ks 

Objem nádrţe  720 l 

Max. výkon kompresoru VDL OLEJ 90 m3/min. 

Max. výkon kompresoru VLC OLEJ 70 m3/min. 

Předfiltr počet (ks) x objem (l) 1 x 30 l 

Absorb. filtr počet (ks) x objem (l) 2 x 45 l 

Hmotnost prázdného zařízení  90 kg 

Teplota okolí  +5 aţ +40 ºC 

Přívod kondenzátu  DN 25 

 

Je vhodný pro kompresory s vyšší výkonností, pracuje na regeneračním 

principu. Vysoce účinný koalecentní a dodatečně zařazený adsorpční filtr čistí 

kondenzát na principu rozdílných hustot. V pracovním cyklu se koalecentní filtr 

čistí propíráním. Tím se zvětšuje doba pouţitelnosti adsorpčního filtru. Kaţdé 3 

dny je automaticky zařazeno splachování. Přitom dochází k regeneraci 

kaolecentního a adsorpčního filtru. Všechny technologické pochody kontroluje a 

řídí speciální elektronické zařízení. Poruchy a potřebné údrţbářské úkony jsou 

ukazovány na displeji. 

Odváděč kondenzátu BEKOMAT 13 9 ks 

Maximální tlak  16 bar (1,6 MPa) 

Maximální výkon  90 m3/hod. 

Teplota okolí  +1 aţ +60 ºC  

Hmotnost  2,9 kg 

El. krytí  IP 65 

Napětí   220 V / 50 Hz, 10 VA  

  (50 VA s vytápěním) 

 

Bekomat je automatický odvaděč odloučeného kondenzátu z tlakového 

vzduchu v dochlazovačích, filtrech, sušičkách, tlakových nádob a potrubních 

rozvodech. Zajišťuje dokonalé odvedení kondenzátu bez sebemenší ztráty 

stlačeného vzduchu. 

 

 



68 

 

Má mnoho předností: 

 elektronicky registruje hladinu kondenzátu v nádobě 

 neobsahuje ţádné pohyblivé díly 

 průběţně se sám kontroluje 

 vybaven beznapěťovým výstupem pro hlášení poruch 

 přizpůsobí se kaţdému tlaku, proto ho není potřeba nastavovat 

 

Filtr stlačeného vzduchu PD 2 ks 

Model  780F 

Kapacita   2808 m3/hod. 

Připojení   DN150 

Rozměr  1411x460x228 

Váha   127 kg 

 

 

 

 

Filtr řady PD, znázorněn na obrázku č. 21, je vysoce 

účinný slučovací filtr a filtr prachových částic 

odstraňující vodu v kapalné formě a aerosol oleje do 

velikosti částic 0,1 mg/m3 (0,1 ppm) a pevné částice aţ 

do velikosti 1 mikronu. 

 

 

 

 

Obrázek 22 – filtr řady PD 
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Monitoring zbytkového oleje  

Oil control OCF 211 1ks 

Měřící rozpětí 0,01 – 20,00 mg/m³ 

Provozní teplota -20 aţ +60°C 

Provozní teplota, elektronika 0 aţ +60 °C 

Provozní tlak max. 10bar 

Pracovní napětí, elektronika 115-230VAC,50/60 Hz 

Připojení sondy G 3/8 vnější závit 

 

Oil kontrol umoţňuje trvalou kontrolu obsahu 

oleje v systému stlačeného vzduchu. Citlivost 

sondy zaručuje včasné odhalení růstu obsahu 

oleje způsobeným například neúčinnými filtry, coţ 

úspěšně zamezí následnému moţnému nárůstu 

obsahu oleje v systému stlačeného vzduchu. 

      Obrázek 23 – oil control 

18.NÁVRATNOST  

Návratnost investic lze posuzovat z několika hledisek:  

 změna měrné spotřeby energie 

 náklady na údrţbu  

 bezpečnost dodávek stlačeného vzduchu 

 Návratnost při změně měrné spotřeby energie 

Měrná spotřeba energie:  
d

el

V

P
C   [kWh/m3 ]  (14) 

Naměřené hodnoty za rok 2009: 

Celková výroba vzduchu 13 438 390 m3 

Celková spotřeba elektrické energie  1 844 620 kW 
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Měrná spotřeba energie: 

3/137,0
39043813

6208441
mkWh

V

P
C

d

el   

Při vyčíslování návratnosti, vycházející ze změny měrné spotřeby energie a 

předpokládané měrné spotřebě energie nové kompresorové stanice                      

0,110 - 0,120 kWh/m3, coţ by představovalo úsporu cca 12%, by se návratnost 

investic pohybovala okolo 30 let. 

Z tohoto důvodu se budeme muset zaměřit spíše na sníţení nákladů na 

údrţbu a zejména pak na zajištění bezpečné a stálé dodávky stlačeného 

vzduchu. 

Bezpečnost a stálost dodávek stlačeného vzduchu 

Bezpečnost dodávek je dána zejména tím, ţe se jedná o nové zařízení a 

kompresorová stanice pracuje samostatně v plně automatickém reţimu. Zásahy 

obsluhy do řídící jednotky plynou jen z případné změny poţadovaných tlaků, 

jinak se jedná pouze o kontrolní pochůzkovou činnost. 

Důleţitá je kontrola s ohledem na vypouštění kondenzátu a výměnu 

filtračních vloţek. Interval výměny filtračních vloţek sice stanovuje výrobce, ale 

je proměnlivý dle okolní vlhkosti a prašnosti.  

Stálost dodávek pak zaručuje náhradní kompresor, který se v případě 

poruchy jednoho z kompresorů uvádí do provozu. Jelikoţ nesmí docházet 

k dlouhodobému odstavení kompresoru – při nájezdu po dlouhodobém 

odstavení můţe dojít ke zničení kompresoru, musí docházet k prostřídávání 

kompresorů v určitých intervalech, a ne pouze při poruše nebo revizi jednoho 

z hlavních kompresorů. 

Náklady na údrţbu 

Stávající kompresorová stanice je v provozu jiţ 15 let, tudíţ dochází 

v posledních létech k nárůstu nákladů na údrţbu. Navýšení nákladů je dáno 

zejména generálkami stupňů kompresorů, problémy s úniky olejové náplně a 

v poslední době přehříváním kompresorů. Nemalé náklady jsou spojeny se 

zvýšeným mnoţstvím oleje ve vzduchu, vlivem čehoţ dochází k zanášení čidel 
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na ovládání plynových hořáků, provozním problémům na CHÚV, na kotelně 

(ovládání pojistných ventilů kotlů, pluhů pásu č. 25, ţivotnost hadic filtrů kotlů), 

atd.  

Tomu všemu se novou kompresorovou stanicí zamezí, čímţ dojde 

k podstatnému sníţení nákladů na údrţbu spojenou s provozováním 

kompresorové stanice. 
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19.ZÁVĚR 

V diplomové práci je navrţen nový rozvod kompresorové stanice pro 

obchodní společnost Dalkia Česká republika, a. s., divize Karviná, závod 

Teplárna Karviná. 

V současné době jsou na TKV provozovány dvě tlakové větve s redukcí na 

niţší tlakovou hladinu pomocí regulačního ventilu. Tomuto nehospodárnému 

provozování lze zamezit rozdělením na dvě samostatné tlakové větve, nebo 

pouţitím jedné tlakové větve s dotlačovacími kompresory. Obě tyto alternativy 

jsou součástí nového návrhu rozvodu kompresorové stanice. 

Z rozboru výhodnosti respektive nevýhodnosti redukce vzduchu na niţší 

tlakovou hladinu a následné ekonomické náročnosti navrţených variant bylo 

nakonec zjištěno, ţe stávající způsob provozování kompresorové stanice je 

nejvýhodnější. Tomuto byla přizpůsobena skladba kompresorů a 

technologického zařízení pro nový rozvod. 

Pro předpokládanou maximální spotřebu vzduchu 2400 m3/h jsou navrţeny 

tři šroubové kompresory o výkonnosti 1284 m3/h respektive 1586 m3/h, přičemţ 

kompresor s vyšší výkonností je řízen frekvenčním měničem, tj. změnou otáček 

motoru. Tento bude při narůstající spotřebě vzduchu přiřazen ke kompresoru 

provozovaném v základním zatíţení. Jeden z kompresorů s niţší výkonností 

bude rezervní. 

Technologické příslušenství bylo voleno s ohledem na stávající zkušenosti 

s daným zařízením a poţadavky  provozovatele kompresorové stanice. 

Zejména značné pozornosti je věnováno separaci oleje ze vzduchu, jelikoţ ta je 

v současné době nedostatečná. Vlivem tohoto je vysoký obsah oleje ve 

stlačeném vzduchu, coţ se projevuje zanášením čidel na ovládání plynových 

hořáků, provozní problémy na kotelně a zvýšenými náklady na údrţbu. 

Pro stanovení návratností investic, coţ je důleţitý ukazatel pro kaţdého 

investora, se musíme vzít v úvahu spíše náklady na údrţbu a bezpečnost 

dodávek stlačeného vzduchu, poněvadţ při posuzování z hlediska měrné 

spotřeby energie je návratnost v řádu desítek let, coţ je z hlediska investora 

nepřijatelně dlouhé období. Bezpečnost dodávek a sníţení nákladů na údrţbu 
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je dáno zejména tím, ţe se jedná o nové zařízení a kompresorová stanice 

pracuje samostatně v plně automatickém reţimu. 

Důleţitými faktory pro stanovení konečné podoby kompresorové stanice jsou 

jak investiční náklady a poţadavky zadavatele, tak záruční i pozáruční garance 

a servis zhotovitele. Ale to uţ je záleţitostí obou subjektů, které při zhotovení 

díla spolupracují. 
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