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ANOTACE BAKALAŘSKÉ PRÁCE 

 

KISZA, J. Měření průtoků plynů u plynových kotlů : bakalářská práce. 

Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 

2015, 42 s. Vedoucí práce: Janalík R. 

 

Hlavním cílem bakalářské práce je zjištění všeobecného přehledu používaných 

měřicích zařízení pro průtok plynů u plynových kotlů používaných v energetice a 

konkretizovat jejich vhodnost použití pro požadovaný konkrétní případ. S touto 

problematikou je také spjata souvislost se samotnými plyny používanými 

v energetice. V tomto případě se jedná o plyny vzniklé druhotnou výrobou železa a 

koksu, ale také i o zemní plyn. Praktická část se zabývá firmou Energetika Třinec 

a.s., kde se tato práce pokouší zmapovat aktuální stav použití měřidel v praxi.  

 

Klíčová slova: průtok plynů, plynový kotel, plyn, Energetika Třinec a.s. 

 
 
 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

KISZA, J. Gas Flow Measurement in Gas Boilers : Bachelor Thesis. Ostrava : 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Power Engineering, 2015, 42 p. Thesis head: Janalík, R. 

 

The main objective of this thesis is to find a general overview of the 

measuring devices used for a gas flow on the gas boilers used in an energy industry 

and consolidate their suitability for the desired specific case. This issue is also linked 

relationship with gases by themselves used in the energy industry. In this case, the 

gases from the secondary production of iron and coke, but also certainly of natural 

gas. The practical part deals with the Energetika Trinec as. company, where this 

work tries to map the current state of the use of gauges in a practice. 

 

 

Keywords: Gasflow, Gas Boilers, Gas, Energetika Třinec as. 
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Seznam použitých zkratek 

 

Značka Název Jednotka 

a.s. Akciová společnost [-] 

C2H6 Ethan [mN
3] 

C3H8 Propan [mN
3] 

CO Oxid uhelnatý [mN
3] 

CO2 Oxid uhličitý [mN
3] 

ČSN Česká státní norma [-] 

EII Teplárna EII [-] 

H2 Vodík [mN
3] 

H2S Sirovodík [mN
3] 

CH4 Methan [mN
3] 

ISO Mezinárodní norma [-] 

K1 Kotel K1 [-] 

N2 Dusík [mN
3] 

O2 Kyslík [mN
3] 

Qm Hmotnostní průtok [kg/s] 

Qv Objemový průtok [m3/s] 
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1. Úvod 

V této bakalářské práci se zabývám problematikou proudění plynů, 

konkrétněji tedy problematikou spjatou s měřením jeho množství. S tím i úzce 

souvisí druhy plynů, které jsou využívány v energetice. Zdárným příkladem je 

firma Energetika Třinec, a.s., zobrazená na obrázku č. 1, která sídlí na území 

společnosti Třinecké železárny, a.s.. V této společnosti se spalují čtyři druhy 

plynů, jmenovitě koksárenský, vysokopecní, konvertorový a také zemní plyn. 

Proto je důležité nastínit specifikaci použití různých měřících zařízení na odlišné 

podmínky měření a odlišné vlastnosti plynů. Výhody, nevýhody, ale také             

i požadavky pro požadovanou přesnost měření u měřících zařízení.                  

V neposlední řadě také předpisy, které musí splňovat pro funkčnost těchto 

zařízení. V další kapitole se bakalářská práce zmiňuje jak o fyzikálních, tak         

o termodynamických vlastnostech plynů. Práce dále pojednává o dvou 

základních principech měření plynů, které jsou právě založené na těchto 

fyzikálních zákonitostech. Konkrétně je to objemový a rychlostní způsob měření 

pro zjištění proteklého množství plynů. V závěru bakalářská práce srovnává 

jednotlivé druhy průtokoměrů, vyzdvihuje jejich přednosti a zároveň mapuje 

současný stav užívaný v praxi v již zmíněné společnosti Energetika Třinec, a.s. 

 

 

 Obr.1 - Budova teplárny EII - Energetika Třinec, a.s. 
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2. Plyny využívané v elektrárnách 

 

2.1 Zemní plyn 

 

Jedním z nejvýhřevnějších plynných paliv používaných v elektrárnách je 

zemní plyn. Toto palivo řadíme mezi neobnovitelné zdroje energie. Bohužel 

jeho současné nákupní ceny jsou příliš vysoké na to, aby se z něj v České 

republice vyráběla elektrická energie jak v Rankin-Clausiově cyklu, tak  

v kogeneračních jednotkách. Složení zemního plynu se liší podle místa těžby. 

Jedno z těžebních míst zemního plynu, který je dodáván do České republiky, 

 je Rusko. Ruský zemní plyn obsahuje až 98 procent metanu - CH4, dále pak 

ostatní uhlovodíky a inertní plyny. Dalším z těžebních míst je Norsko. Zemní 

plyn těžený v Norsku obsahuje pouze 93 procent metanu - CH4. Zemní plyn 

těžený u nás, takzvaný karbonský, protože se vyskytuje u těžby uhlí, dosahuje 

taktéž složení přibližně 93 procent metanu - CH4. Příklad složení zemního plynu, 

který byl naměřen v Energetice Třinec, a.s., je uveden v tabulce č. 2.1. Zemní 

plyn získáváme z porézních sedimentárních hornin uzavřených ve strukturních 

pastech podobně jako u ropy. Můžeme ho nalézt samostatně, nebo 

v doprovodu s černým uhlím či ropou. Zemní plyn je bez zápachu, proto 

se odorizuje, což znamená, že se do něj přidávají páchnoucí plyny, jako 

je ethylmerkaptan tak, aby bylo možno čichem zjistit koncentraci ve vzduchu 

větší než 1 procento. Výhřevnost zemního plynu dosahuje až hodnoty 34 

MJ/mN
3 a jeho hustota je kolem 0,7kg/mN

3. Zemní plyn není jedovatý, je však 

nedýchatelný.  To ve své podstatě znamená, že při úniku do špatně větraného 

prostoru dochází k vytěsňování vzduchu zemním plynem, a tím ke snižování 

koncentrace O2 v tomto prostoru a k následnému dušení. Toto nastává již 

při 30 procentech objemu plynu ve vzduchu. [1, 2, 7] 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odorizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethylmerkaptan
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Zápalná teplota: 630°C - 650°C 

Mez výbušnosti - dolní: 5,3% 

Se vzduchem mez výbušnosti- horní:  15 % 

Hustota:  0,717 kg/m3 (20°C) 

 

Hlavní složky zemního plynu a jejich koncentrace: 

 

 CH
4
 97,9 % 

C
2
 H

6
 0,6 % 

C
3
 H

8
 0,2 % 

N
2
 0,9 % 

CO
2
 0,1 % 

H2S 0,1 mg/mN
3 

S celková 0,4 mg/mN
3 

Tab. 2.1 – Příklad složení zemního plynu naměřeného v Energetice  

Třinec, a.s. [7] 

   

2.2 Koksárenský plyn 

 

Tento plyn vzniká při výrobě koksu karbonizací (koksováním) z uhlí 

při vysokých teplotách bez přístupu okolního vzduchu. V současné době je 

neekonomické ho cíleně vyrábět. Proto ho získáváme pouze jako druhotnou 

surovinu během výroby koksu a nedbáme na získání co nejvýhodnějšího 

složení, abychom tím nesnižovali pozitivní vlastnosti prioritní výroby koksu. 

Jeho vznik se dá přirovnat k výrobě svítiplynu. Dělíme ho na dva základní typy 

koksárenského plynu podle typu uhlí, které se karbonizuje. V prvním případě je 

to nízkoteplotní karbonizace hnědého uhlí, která probíhá v teplotní škále 500 až 

550 °C. Tento plyn poté obsahuje přibližně 22 procent vodíku H2 a 11 procent 

metanu CH4. V druhém případě probíhá karbonizace černého uhlí v teplotní 

škále 500 až 1000 °C.  
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V tomto případě pak obsahuje koksárenský plyn až 60 procent vodíku 

H2 a 20 až 30 procent metanu CH4 . Je zde tedy patrné větší množství vodíku,  

proto výhřevnost koksárenského plynu vyrobeného z černého uhlí je vyšší, a to 

kolem 15,62 MJ/mN
3. Koksárenský plyn je jedovatý, výbušný a lehčí než 

vzduch. Příklad složení koksárenského plynu naměřeného v Energetice Třinec, 

a.s. je uveden v tabulce č. 2.2.  [1, 2, 7] 

 

 

Koksárenský plyn vyrobený z černého uhlí: 

 

Zápalná teplota: 560°C 

Mez výbušnosti - dolní: 4% 

Se vzduchem mez výbušnosti- horní:  35 % 

Hustota:  0,550 kg/m3 (20°C) 

 

Hlavní složky koksárenského plynu a jejich koncentrace: 

 

 H
2
 58,2 % 

CH
4
 23,6 % 

N
2
 10,7 % 

CO 6,9 % 

CO
2
 2,0 % 

O
2
 0,4 % 

Tab. 2.2 – Příklad složení koksárenského plynu naměřeného v Energetice 

Třinec, a.s. [7] 

 

2.3 Vysokopecní plyn 

 

Nazývá se taktéž kychtový plyn. Tento plyn vzniká jako druhotná 

surovina při výrobě železa ve vysoké peci, jak jsem zmínil na obrázku č. 2  

v Třineckých železárnách. Výhřevnost tohoto plynu se pohybuje pouze kolem 

3,1 až 4,6 MJ/mN
3. Jelikož má tak nízkou výhřevnost, proto se mnohdy mísí  
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s jiným plynem. Pak se tento plyn nazývá směsný plyn. Hlavní složkou 

vysokopecního plynu je velké množství oxidu uhelnatého CO, a to až kolem 28 

procent. Příklad složení vysokopecního plynu je uveden v tabulce č. 2.3 

naměřeného v Energetice Třinec a.s. Oxid uhelnatý způsobuje u člověka 

blokaci přenášení kyslíku v krvi. Proto je ho vhodné spalovat. Snížíme tím riziko 

nadýchání osobou a zároveň tím i využijeme jeho energetický potenciál paliva, 

což je zároveň ekonomicky výhodné. [1, 2, 7] 

 

Zápalná teplota: 650°C 

Mez výbušnosti - dolní: 26% 

Se vzduchem mez výbušnosti- horní:  87 % 

Hustota:  1,25 kg/m3 (20°C) 

 

Hlavní složky vysokopecního plynu a jejich koncentrace: 

 

 N
2
 56,0 % 

CO 23,0% 

CO
2
 19,0 % 

H2 2,0 % 

Tab. 2.3 – Příklad složení vysokopecního plynu naměřeného v Energetice 

Třinec [7] 

 

 Obr. 2 -Vysoká pec Třineckých železáren [11] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhelnat%C3%BD
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2.4 Konvektorový  plyn 

Konvertorový plyn vzniká oxidací uhlíku v surovém železe plynným 

kyslíkem, který se do konvektoru dodává, takzvaně dmýchá na tekutou lázeň 

železa. Jeho hlavní složkou je značné množství oxidu uhelnatého CO, stejně 

jako u vysokopecního plynu, které se dá spalovat, a to v koncentraci až 65 

procent. Příklad složení vysokopecního plynu je uveden v tabulce č. 2.4 

naměřeného v Energetice Třinec a.s. Výhřevnost se pohybuje kolem 8,2 až 

11,6 MJ/mN
3. Konvertorový plyn je velmi jedovatý, výbušný a těžší než vzduch. 

Na obrázku č.3 je viditelné samotné lití železa do konvektoru. [1, 2, 7] 

 

Zápalná teplota: 630°C 

Mez výbušnosti - dolní: 16% 

Se vzduchem mez výbušnosti- horní:  77 % 

Hustota:  1,36 kg/m3 (20°C) 

 

Hlavní složky konvertorového plynu a jejich koncentrace: 

 

 CO 63,0 % 

N2 18,0% 

CO
2
 17,0 % 

H2 1,0 % 

O2 1,0 % 

Tab. 2.4 – Příklad složení konvertorového plynu naměřeného v Energetice 

Třinec [7] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 -Lití tekutého železa do konvertoru [10] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhelnat%C3%BD
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3. Měření průtoků a proteklého množství 

 

Měření proteklého množství plynu je založené na fyzikálních principech. 

Nejčastější metodou je určení střední rychlosti proudění, nebo objemu či 

hmotnost protečené dané plynné látky. U všech těchto metod se ovšem dbá 

na základní vlastnosti a faktory proudícího média, jakými jsou hustota, teplota, 

viskozita, znečištění pevnými látkami, elektrická vodivost, ale také například 

nebezpečí výbuchu nebo i chemické vlastnosti a vlivy. Je proto velice důležité 

použít správný typ měřidla, které je vhodné pro dané médium. Tak jako 

všechno, má i každé měřidlo svá negativa. Aby se tato negativa minimalizovala, 

musí se měřidla přizpůsobovat a korigovat podle podmínek, které nám v daném 

prostředí vznikají. Tím se dokáže zajistit snížení nepřesnosti měření. Z dalších 

opatření pro snížení nepřesnosti měření je možnost využít tlakové měřící 

systémy. Tlakové měřící systémy se neskládají z pohyblivých systémů, jsou 

tedy spolehlivější a funkčnější v libovolných polohách bez jakýchkoliv velkých 

odchylek v měření způsobeném umístěním měřidla. Vlastní průtoky plynů  

u všech měřicích zařízeních se poté vyjadřují objemově nebo hmotnostně. [2, 4] 

 

3.1  Rozdělení způsobu měření průtoků plynů 

Výzkumem vzniklo pár základních principů, které jsou postupem času 

 a vývojem civilizace zdokonalovány jako u všeho. Ovšem toto není cílem 

bakalářské práce rozebírat. V současné době v tomto odvětví zaznamenáváme 

velký rozvoj díky modernímu vývoji elektroniky, počítačové techniky  

a v neposlední řadě také dokonalejší a přesnější strojové výrobě, díky které se 

vyrábí daleko přesnější měřidla. Základní princip ovšem zůstává stejný. 

Průtokoměry se dělí na objemové a rychlostní, podle základního měřicího 

principu. Další dělení může být například podle konstrukce měřidla, použitého 

fyzikálního principu nebo i podle názvu autora, ale to je spíše upřesnění 

předchozích metod, nebo použití speciálního měřidla, jakým je například 

laserový průtokoměr, který není v praxi zatím pro plynové kotle příliš rozšířen. 

[2, 4] 
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3.1.1 Objemová metoda 

 

Samotná tato metoda je založena na  jednoduchém principu zaplňování 

určitého prostoru a zase následovném vyprazdňování. Tento průběh naplňování 

prostoru se provádí jednorázově, nebo také opakovaně. U opakujícího cyklu se 

každé zaplnění prostoru určitým způsobem zaznamená. Jako příklad uvádím 

bubnový průtokoměr, který vidíme na obrázku č. 4. Ten způsobuje rotaci kolem 

osy. Tuto rotaci je možno zaznamenávat. Proto je většina průtokoměrů 

vybavena počítadlem, které se odborně nazývá integrátor. Tím se získá 

skutečné číselně vyjádřené množství proteklého plynu. Toto zařízení se 

označuje poté jako plynoměr. [2, 4] 

 

Ve vzorci č.3.1 [2] je patrné, že metoda je založena na množství 

proteklé tekutiny v závislosti na čase.  

𝑄𝑉 =
dV

dt
           (3.1)  

 

Qv–objemový průtok plynů[m3/s] 

dV - změna objemu 

dt - změna času 

 

Pro získání skutečného objemu se využije integrál ve vzorci č. 3.2: [2] 

𝑄𝑣 = ∫ 𝑄𝑣
𝑡2

𝑡1
𝑑𝑡      (3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 - Bubnový průtokoměr [8] 
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3.1.2 Rychlostní metoda 

 

Princip rychlostní metody je založen na měření rychlosti protékajícího 

plynu. Tato rychlostní metoda totiž vychází z definice průtoku jako součinu 

střední rychlosti a průtočného průřezu. Toto zařízení se poté označuje jako 

rychlostní průtokoměry. [2, 3, 4] 

 

Vychází tedy ze vztahu uvedeném ve vzorci č. 3.3 [2]: 

𝑄𝑣 = 𝑤 ∙ 𝑆         (3.3)  

 

V případě hmotnostního průtoku zahrnujeme i hustotu protékaného 

média uvedeného ve vzorci č. 3.4 [2]: 

𝑄𝑚 = 𝑄𝑣 ∙ 𝜌 = 𝑤 ∙ 𝑆 ∙ 𝜌      (3.4)   

 

Qv - objemový průtok plynů[m3/s] 

Qm - hmotnostní průtok plynů[kg/s] 

w - střední rychlost proudění [m/s] 

S - průřez potrubí (průtočný průřez) [m2] 

𝜌- hustota měřené kapaliny [kg/m3] 

 

Tuto metodu ještě dělíme na dva způsoby: 

 

-průtokoměry s konstantním průtočným průřezem  

-průtokoměry s konstantní střední rychlostí proudění  

 

U průtokoměrů s konstantním průtočným průřezem se měří okamžitá 

střední rychlost proudění. Tato zařízení se používají nejčastěji. U průtokoměrů 

 s konstantní střední rychlostí proudění se mění průtočná plocha. [2] 
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4. Přehled měřících zařízení a jejich volba 

4.1 Dělení měřících zařízení - průtokoměry 

 

 S nespojitou činností 

- s ekvivalentním množstvím 

- zvonový krychloměr 

- odměrná nádoba 

- měřící píst s nuceným pohybem 

 

 Se spojitou činností 

- bubnový 

- membránový 

- rotační s rotačními písty 

- s rotující komorou 

- s kluznými lopatkami 

- měřící píst s volným pohybem 

 

 Turbínový 

- axiální 

- radiální 

- zásuvný 

 

 Průřezová měřidla se škrtícími orgány 

- clona 

- dýza 

- Venturiho trubice 

 

 Ultrazvukový 

- časový interval 

- Dopplerův princip 
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 Fluidikový 

- vírový 

- vířivý 

- oscilační 

 

 Hmotnostní 

- Coriolisův 

- tepelný 

 

 Rychlostní sondy 

- Pitotova trubice 

- Brandlova trubice 

- víceotvorová válcová sonda 

- víceotvorová sonda s jinými tvary 

 

 Plováčkové - rotametr 

 

 Kolenové 

 

 Laserové 

 

 Anemometry 

- elektrický 

- mechanický 

- miskový 

- axiální 

         

                             

Tento seznam byl převzat z literatury č. [2]. 
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4.2 Volba průtokoměru 

 

Pro měření plynů u plynových kotlů se musí dbát na určitá kritéria, 

podle kterých budeme volit požadovaná měřící zařízení. V první řadě je to 

možnost vznícení plynu. Bezpečnost je vždy na prvním místě. Dalším aspektem 

je požadavek na výstup měření a také požadované výstupní jednotky. Odečítat, 

neboli indikovat je možné přímo místně, což provádí obsluha, nebo vše 

přenášet do počítače, popřípadě ukládat do paměti. Přenosy výstupu je možné 

uskutečnit i dálkovým přenosem. Poté se musí dané měřící zařízení přizpůsobit 

či zvolit tak, aby v daném prostředí vznikly podmínky a vlivy neovlivňovaly toto 

měření. Jsou to kupříkladu specifické vlastnosti měřeného plynu, a to tlak, 

teplota, viskozita, výbušnost, chemická agresivita a znečistění daného plynu. 

Po užším výběru je nutno dbát na ekonomický aspekt. Zde hraje podstatnou roli 

požadovaná přesnost měření, a s tím i související cena výrobku. Jedná-li se 

pouze o provozní nebo laboratorní měření, kde jsou kladeny větší nároky 

na přesnost měření. Dalším z parametrů je samotná ekonomika. Zde patří  

například přípustná tlaková ztráta. Do ekonomických aspektů zapadají 

 i pořizovací a provozní náklady daného měřidla. V posledním kroku se 

kontroluje použitelnost měřidla pro dané velikosti potrubního systému a 

pro předpokládané množství průtoku plynů. Zda splňuje minimální, střední  

i maximální možný rozsah měření. V praxi je nejrozšířenější způsob měření  

u plynových kotlů pomocí škrticích orgánů, které tyto aspekty ve většině případů 

respektují.  

[2, 4] 

 

5. Měření pomocí škrtících orgánů 

 

Měření průtoku plynů je založeno na principu měření tlakového rozdílu 

před škrticím orgánem a za ním. Tento tlakový rozdíl je způsoben změnou 

tlakové energie v kinetickou. Jelikož se provádí měření plynů, kde nám 
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chemické a fyzikální vlastnosti ve velké míře ovlivňují naměřené hodnoty,  

je zapotřebí zároveň provádět korekci měření v závislosti na změnu tlaku  

a teploty podle stavové rovnice uvedené vzorcem č. 51. Mnohdy už je k tomuto 

způsobu využito pouze korekcí z převodníku. V praxi se používají především tři 

typy normalizovaných škrticích orgánů, a to je normovaná clona, dýza  

a Venturiho trubice. Normovaná clona je v energetice nejčastěji používaným 

škrticím orgánem, protože je nejjednodušší. Je tedy velice výhodná  

z ekonomického hlediska, i když nám způsobuje větší tlakovou ztrátu.  

Normovaná dýza je přesnější, má složitější tvar, ale pořizovací a provozní 

náklady jsou mírně větší. Je vhodná spíše pro měření průtoku páry o vysokých 

tlacích nad 10 MPa a vyšších teplotách. Proto se spíše používá pro jiné účely  

v energetice než pro měření průtoku plynů u plynových kotlů. Třetím škrtícím 

orgánem je normovaná Venturiho dýza. Její prioritní přednost spočívá v nízké 

tlakové ztrátě. To je zapříčiněno difuzorem na výstupu plynů. Dle provedení se 

Venturiho dýzy dělí na normální a zkrácené. Můžou mít také různé tvary jako 

například čtvrtkruhová dýza. Ta je především vhodná pro měření průtoků plynů 

proudících malou rychlostí. [2, 3, 4] 

 

Samotný průtok plynů se počítá z naměřených rozdílů tlaků pomocí 

Bernoulliho rovnice uvedené ve vzorci č. 5.1. Za pomocí této rovnice se provádí 

přepočty tlakových a kinetických energií na levé a pravé straně rovnice. Tomuto 

odpovídá měření před a za škrtícím orgánem. V praxi to znamená, že v měřícím 

zařízení se s nárůstem rychlostí protékajícího plynu snižuje jeho tlak, který se 

snímá na obou stranách škrticího orgánu do měřícího zařízení. Toto  

je znázorněno na obrázku č.5 na cloně. Třetí složkou Bernoulliho rovnice  

je potenciální energie. Ta se v běžném případě zanedbatelná, jelikož se 

nepředpokládá velký výškový rozdíl, a tedy levá strana je shodná s pravou. Vliv 

na výsledek měření je tedy nulový. Samotná velikost rozdílů tlaků je úměrně 

závislá také na typu překážky, tedy tvaru samotného škrtícího orgánu. Měření, 

výpočty a předpisy jsou udávány normou číslo ČSN ISO 5167. V současné 

době je platná norma vydaná v listopadu roku 2003. [2, 3, 4] 
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Obr. 5 - Clona- škrtící orgán  [4]                                      

 

 

Obecná Bernoulliho rovnice uvedená vzorcem č. 5.2 [3]: 

 

p1 +
1

2
𝜌𝑣1 = p2 +

1

2
𝜌𝑣2      (5.1)  

 

 

z toho se odvodí výpočet rychlosti uvedený vzorcem č. 5.2 [3], přidají se 

zde konstanty určující vlastnosti primárního prvku průtokoměru a expanzní 

součinitel 

 

𝐯 = 𝐂 ∙  𝛆 ∙ √𝟐 ∙
∆𝐩

𝛒
      (5.2)  

𝐯 -  rychlost proudění tekutiny [m.s-1] 

𝐂 - součinitel průtoku[-] 

𝛆 -  expanzní součinitel [-] 

∆𝐩 - rozdíl tlaků [Pa] 

𝛒 -  hustota tekutiny [kg.m-3] 
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Výpočet hmotnostního průtoku se provádí vzorcem uvedeným č. 5.3 [3]: 

 

𝐐𝐦 =
𝐂

√𝟏−𝛃𝟒
∙  𝛆 ∙

𝛑 ∙ 𝐝𝟒

𝟒
√𝟐 ∙ ∆𝐩 ∙ 𝛒    (5.3)  

𝐐𝐦–hmotnostní průtok plynů[kg/s] 

𝛃 - poměr průměrů [-] 

d - průměr otvoru clony nebo hrdla [m] 

 

 

Výpočet poměru průměrů uvedený vzorcem č. 5.4 [3]: 

𝛃 =  
𝐝

𝐃
        (5.4)  

D - vnitřní průměr potrubí [m] 

 

 

Pro přepočet na objemový průtok se využívá vztah uvedený vzorcem č. 5.5[3]: 

𝐐𝐯 =
𝐐𝐦

𝛒
        (5.5)  

𝐐𝐯 - objemový průtok plynů[m3/s] 

 

 

Ve výpočtu se dospělo k poměru průměrů 𝛃 uvedený vzorcem č. 5.5. 

Dle tohoto koeficientu se podle normy ČSN ISO 5167 v tabulce zjistí 

požadované délky potrubního systému, neboli uklidňující úseky pro správnost 

měření průtoků plynů. Pokud se nedají tyto úseky zajistit, musí se použít 

takzvané usměrňovače. Měření škrtícími orgány je náchylné na opotřebení, 

které bývá nejčastěji zapříčiněno znečištěným plynů, popřípadě zanesením 

tuhými částicemi.  [2, 3] 
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5.1 Clona 

 

 Clona je plochá kovová deska s otvorem, která je vložena do potrubí. Je 

nejjednodušší, proto je také nejrozšířenější. Snímaní, neboli odběr tlaku se 

nejčastěji provádí přímo na přírubě clony. Průměr škrticího otvoru a jeho 

umístění závisí na specifických vlastnostech protékajícího plynu, jeho rychlosti 

a proudícím množství plynů. Podle tvaru škrtícího otvoru se clony rozdělují na 

různé typy viditelné na obrázku č. 6, a to clona normalizovaná soustředná, 

excentrická clona, segmentová clona a nebo víceotvorová clona. Výhodou 

těchto zařízení je relativně nízká pořizovací cena a nízké provozní náklady. 

Naměřené hodnoty bývají méně přesné než při použití jiných měřidel, ale 

pro změření průtoků plynů u plynových kotlů je toto dostatečné. Největší 

výhodou clon je také použití pro velké průměry potrubí. [2, 4, 5] 

 

Obr. 6 - Nákresy typů clon 

 

5.2 Venturiho trubice 

 

 Ve Venturiho trubici zobrazené na obrázku č. 7 se plyn zrychluje  

v kuželovém konfuzoru, který způsobí pokles statického tlaku. V následující 

části trubice, difuzoru, se tlak téměř vrací na úroveň tlaku před zúžením. 

Předností Venturiho trubice je tedy minimální tlaková ztráta. Samotné měření je 

taktéž velice přesné. Jelikož se řadí mezi složitější zařízení u škrtících orgánu, 

odvíjí se od tohoto i její vysoká pořizovací cena. Proto se v praxi pro měření 

průtoku plynů využívá velice málo a v energetice se spíše používá pro měření 

průtoku vzduchů.  [2, 4, 5] 
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Obr. 7 -Nákres Venturiho trubice v řezu [4] 

 

5.3 Dýza 

 

 Dýza zobrazená na obrázku č. 8 je zařízení mezi clonou a Venturiho 

trubicí. Taktéž obsahuje škrtící člen a výstup je ve tvaru trubice. Je daleko 

přesnější oproti clonám. Využívá se spíše pro jiné účely než pro měření průtoků 

plynů u plynových kotlů. Má totiž dobré měřící vlastnosti pro horká rychle 

proudící média. Dokáže měřit i plyny proudící rychlostí zvuku. V energetice se 

nejčastěji používá na měření průtoků horké páry. Nemá tak velikou  

tlakovou ztrátu, ale je vhodnější samotnou  instalaci dýzy provádět  

především do vodorovné polohy pro zaručenou přesnost měření. [2, 4, 5] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 - Nákres dýzy v řezu [12] 
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5.4 Získání samotného průtoku plynů odečtením rozdílů tlaků 

Samotné odečítání hodnot průtoků plynů je nejčastěji realizované 

dle schématu na obrázku č. 9, realizované v tomto případě na cloně. Rozdíly 

tlaků jsou snímány před a za škrtícím orgánem. Toto je poté převáděno 

na elektrický signál. Pomocí přepočtu z elektrického signálu se získává 

skutečný průtok plynu. Ten se koriguje vzorcem pro požadované smluvní 

podmínky následně uvedeným vzorcem č. 5.6. [5, 6] 

𝐹𝐶𝑂𝑅 =  𝐹𝑀𝐸𝑅 ∙ √
𝑃𝑀+𝑃𝐴𝑇𝑀

𝑃𝑅𝐸𝐹+𝑃𝐴𝑇𝑀
+  

𝑇0+𝑇𝑅𝐸𝐹

𝑇0+𝑇𝑀
    (5.6) 

𝐹𝐶𝑂𝑅 - korigované množství 

𝐹𝑀𝐸𝑅 - měřené množství 

𝑃𝑀 - měřený tlak 

𝑃𝐴𝑇𝑀 - atmosférický tlak  

𝑃𝑅𝐸𝐹 - referenční tlak  

𝑇0 - absolutní teplota 

𝑇𝑀 - měřená teplota 

𝑇𝑅𝐸𝐹 - referenční teplota 

 

 

 

Obr. 9 - Schéma realizovaného měření na cloně 

6. Energetika Třinec, a.s. – měření plynů v praxi 

 

 

 

Obr. 10 -Teplárna EII 
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Tato část bakalářské práce se zaměřuje na využívání měření principů  

a zařízení pro průtok plynů u plynových kotlů v praxi. Konkrétně na teplárnu EII 

uvedenou na obrázku č. 10 společnosti Energetika Třinec, a.s., která se 

specializuje na výrobu, rozvod a prodej elektrické energie, horké vody, 

technologické páry, dmýchaného a stlačeného vzduchu, ale také provozní, 

užitkové a pitné vody. K realizaci této činnosti je potřebná taková energie, s jejíž 

pomocí tato firma získává požadované výrobní prvky. Pro teplárnu EII je 

primární energií plynné palivo dodávané pro plynové kotle. Jsou to plyny, které 

vznikají jako druhotná surovina v přilehlém areálu Třineckých železáren během 

výroby železa a oceli. V případě, že je těchto plynů nedostatek, využívá se jako 

záložní palivo zemní plyn dodávaný z veřejné plynovodní sítě. Celá teplárna EII 

je směsice složitých energetických zařízení propojených dopravními sítěmi 

jakými jsou plynovody, parovody či rozvodné elektrické sítě. Toto je patrné  

z obrázku č. 11. Zde je uvedeno schéma celé teplárny. Teplárna obsahuje čtyři 

plynové kotle. Tři jsou průtokové a jeden bubnový, konkrétně K1. Vysokotlaká 

pára je dodávaná do turbogenerátoru číslo 2 a 3. Středotlaká pára se dodává 

do též zmíněných turbogenerátorů a zároveň se rozvádí pro potřebu dalších 

energetických zařízení, jakými jsou turbokompresory, turbonapáječky nebo 

parovodní sítě společnosti Třinecké železárny, a.s. 

 

Pro správný a ekonomický výhodný spalovací cyklus ve spalovacích 

komorách plynových kotlů je zapotřebí měřit průtok plynu. Jelikož se na této 

teplárně jedná prioritně o hutní plyny, konkrétně se jedná o vysokopecní, 

koksárenský a konvertorový plyn, musí být měřidla odolná vůči určitým 

aspektům a nesmí je ovlivňovat ve funkčnosti. V tomto případě se mezi tyto 

aspekty řadí větší procento znečistění plynů a větší obsah vody, které vznikají 

například během čištění plynů. Na této teplárně je jednoznačně 

nejpoužívanějším měřidlem pro měření průtoku plynů clona. Pouze v jednom 

případě se zde využívá vírové sondy. Obě tato měřidla jsou založena 

na principu rychlostní metody měření. Na teplárně je také jedno měřidlo, které 

využívá princip objemového měření na malém průtoku. Toto měřidlo je 

instalováno na přívod dusíku, kterým se provádí vytlačovaní hořlavých plynů 

z potrubí. Toto se provádí během oprav zařízení. [6, 7] 
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Obr. 11 - Schéma teplárny EII, rozvod páry [7] 
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Další část této bakalářské práce se zabývá měřením průtoku plynů 

na plynovém kotli č.1 v teplárně EII. Na tomto kotli se využívá jak clon pro různé 

průměry potrubí a různé velikosti průtoku plynů, tak zmíněné vírové sondy. 

Na obrázku č.12 je schéma vstupu plynové soustavy do kotle č.1. V kotli 

probíhá spalování na čtyřech hořácích. Právě podle celkového množství plynů 

viditelné v červeném rámečku na jednom hořáku se reguluje množství vzduchu 

viditelné ve žlutém rámečku. Toto se provádí softwarově a pro každý hořák 

zvlášť. [6, 7] 

 

 

 

 

 

Obr. 12 - Schéma rozvodů plynů na hořáky v kotli č.1 [6] 
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Veškerá naměřená data jsou sbírána do systému, kde je možno je 

vyhodnocovat pomocí softwaru, který je zobrazen na obrázku č. 13. Podle 

údajů v systému je možno nastavovat pootevření ventilů průtoků plynů, ale také 

získávat křivky a grafy pro dlouhodobé vyhodnocení. V dnešní době 

automatizace se podle těchto dat naměřeného protékajícího plynu nastavují 

další média pro správný chod ostatních zařízení. Proto se na měření klade 

takový důraz. [6, 7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 - Systém pro evidenci naměřených údajů [7] 

 

 

Každé měřící zařízení musí mít své výpočty pro dané médium, velikost 

potrubí a přetlak. Toto nejčastěji dodává již samotný prodejce nebo výrobce 

jako součást tohoto zařízení. Jako příklad v bakalářské práci je zde uveden 

výpočet segmentové clony na koksárenský plyn. [6, 7] 
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6.1 Měření konvertorového plynu 

Měření probíhá na potrubí o vnitřním průměru 400 mm. Přetlak  

v potrubí je na hodnotě 5750 Pa. Předpokládá se průtok konvertorového plynu 

o objemu 412 mN
3/h. Měření je realizováno pomocí segmentové clony 

zobrazené na obrázku č.14. 

 

 

Tab. 6.1 – Naměřené množství konvertorového plynu na teplárně EII, kotel č.1 

 

 

Obr. 14 - Clona konvertorového plynu  

  

Konvertorový plyn - 
hořák 1 
[mN

3/h] 

Konvertorový 
plyn - hořák 2 

[mN
3/h] 

Konvertorový 
plyn - hořák 3 

[mN
3/h] 

25.3.2015  10:26:50 1501,2 1353,9 0 

25.3.2015  10:27:00 1705,9 1595,3 0 

25.3.2015  10:27:10 1762,0 1678,7 0 

25.3.2015  10:27:20 1804,2 1760,5 0 

25.3.2015  10:27:30 1838,8 1769,4 521,3 

25.3.2015  10:27:40 1548,5 1726,6 1182,9 
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6.2 Měření koksárenského plynu 

Měření probíhá na potrubí o vnitřním průměru 300 mm. Přetlak  

v potrubí je na hodnotě 4400 Pa. Předpokladem je průtok koksového plynu  

o objemu 3438 mN
3/h. Měření je realizováno pomocí segmentové clony 

zobrazené na obrázku č.15. 

 

  

Koksárenský 
plyn - hořák 1 

[mN
3
/h] 

Koksárenský 
plyn - hořák 2 

[mN
3
/h] 

Koksárenský 
plyn - hořák 3 

[mN
3
/h] 

25.3.2015 10:00:00 2514,1 2505,1 2426,3 

25.3.2015 10:00:10 2514,9 2507,7 2432,3 

25.3.2015 10:00:20 2516,8 2506,5 2428,5 

25.3.2015 10:00:30 2513,1 2506,5 2427,5 

25.3.2015 10:00:40 2519,2 2510,5 2432,2 

25.3.201510:00:50 2506,5 2501,8 2422,9 

 

Tab. 6.2 - Naměřené množství koksárenského plynu na teplárně EII, kotel č.1 

 

 

Obr. 15 - Clona koksárenského plynu 
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6.3 Měření zemního plynu 

 

Měření probíhá na potrubí o vnitřním průměru 200 mm. Přetlak  

v potrubí je na hodnotě 55000 Pa. Předpokladem je průtok zemního plynu  

o objemu 1375  mN
3/h. Měření je realizováno pomocí centrické clony zobrazené 

na obrázku č.16. 

 

  

Zemní plyn - 
hořák 1 
[mN

3/h] 

Zemní plyn - 
hořák 2 
[mN

3/h] 

Zemní plyn - 
hořák 3 
[mN

3/h] 

25.3.2015  11:26:10 403,7 409,9 398,8 

25.3.2015  11:26:20 403,6 404,8 401,5 

25.3.2015  11:26:30 403,7 405,2 427,9 

25.3.2015  11:26:40 404,1 405,4 430,1 

25.3.2015  11:26:50 405,6 405,1 429,5 

25.3.2015  11:27:00 407,4 405,3 410,5 

 

Tab. 6.3 - Naměřené množství zemního plynu na teplárně EII, kotel č.1 

 

Obr. 16 - Clona zemního plynu  
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Z obrázku č. 17 je patrný rozdíl výhřevnosti plynů. Požadavky 

na potrubí pro stejný hořák o stejném výkonu jsou rozdílné pro různé druhy 

plynů. Pro zemní plyn, který je dodáván pod vysokým tlakem a má velkou 

výhřevnost, dostačuje skoro 4 násobně menší potrubí. 

 

Obr. 17 - Porovnání potrubí na zemní a vysokopecní plyn 

 

6.4 Měření vysokopecního plynu - vírová sonda VA40 

Vírová sonda se snímací hlavicí z nerezové oceli na obrázku č. 19. 

Pracovní teplota sondy je do 180°C. Sonda je vhodná pro stacionární měření 

rychlosti proudění v [m/s] a průtoku V/t [m³/h] v čistých, ale i znečištěných  

a kondenzujících plynech. Zde se využívá z důvodu  nedostatečného prostoru 

pro uklidňující délku potrubí. Bohužel v současné době se u této sondy řeší 

problém se zkreslenými naměřenými údaji v zimních měsících. Vysokopecní 

plyn obsahuje po svém vyčistění velké množství vody. Tato voda při nízkých 

teplotách zamrzá a způsobuje zanesení snímače. Problém byl dočasně vyřešen 

nastavením uzavření přívodu plynů, pokud se množství protékajícího plynu 

dostane mimo předpokládanou mez, která byla zvolena. Hrozí totiž nedokonalé 

spalování, protože dle naměřených údajů se do kotle přivádí nekorektní 

potřebné množství vzduchu. Ten způsobuje komínovou ztrátu a může nastat 

situace, kdy se nespálí všechno palivo.  V současné době se hledá konstrukční 
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úprava, aby byl zajištěn ohřev této sondy. Bohužel ohřev se musí zajistit tak, 

aby zde nehrozilo riziko výbuchu nebo požáru hořlavého plynného média. Proto 

jednou z úvahových variant je použití ohřevu párou. [6, 7] 

 

Tab. 6.4 - Naměřené množství vysokopecního plynu na teplárně EII, kotel č.1 

 

 

Obr. 18 - Vírová sonda na vysokopecním plynu  

  

Vysokopecní 
plyn - hořák 1 

[mN
3/h] 

Vysokopecní 
plyn - hořák 2 

[mN
3/h] 

Vysokopecní 
plyn - hořák 3 

[mN
3/h] 

25.3.2015  10:26:50 8167,2 7232,0 9112,6 

25.3.2015  10:27:00 8177,6 7333,3 9018,7 

25.3.2015  10:27:10 8190,5 7421,5 9063,8 

25.3.2015  10:27:20 8088,0 7482,2 9089,2 

25.3.2015  10:27:30 7955,0 7219,1 9058,3 

25.3.2015  10:27:40 8104,1 7122,3 9007,4 
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Obr. 19 -Vírová sonda [9] 

6.5 Karta škrtícího orgánu 

Každé měřící zařízení v teplárně má svou evidenční kartu a záznam 

o kalibraci. Na obrázku č. 20 je uvedená vzorová karta pro centrickou clonu 

zemního plynu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 - Karta škrtícího orgánu pro zemní plyn [7] 
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7. Porovnání průtokoměrů 

 

Pro lepší přehled jsou vybrány typy průtokoměrů zobrazené v tab. č. 7.1 

 

 

Tab. 7.1 - Porovnání vlastností vybraných průtokoměrů [4] 

 

 

Z této tabulky č. 7.1 je patrné, že škrtící orgány jsou odolnější 

do vyšších teplot a větších tlaků, ačkoliv mají menší rozsah maximálního  

a minimálního průtoku. Obdobným vlastnostem se blíží turbínkový průtokoměr, 

ten je ovšem dražší a také náročnější údržbu oproti škrtícím orgánům. 

Zajímavostí je, že pokud požadujeme provádět měření bez ztráty tlaku, musíme 

proto využít laserové nebo elektromagnetické průtokoměry. Ty mají i velký 

rozsah průtoků, ovšem jsou spolehlivé i při nižších teplotách protékajícího 

plynného média. [4] 

Průtokoměr 
Rozsah 

[Qmax:Qmin] 

Teplota 
[°C] 

 

Tlak 
[MPa] 

Přesnost 
(z měřené 
hodnoty) 

Tlaková ztráta 

Normalizovaná clona 4:1 do 540 do 41 1-2% velká 

Excentrická clona 4:1 do 540 do 41 2% velká 

Segmentová clona 4:1 do 540 do 41 2% velká 

Venturiho trubice 4:1 do 540 do 41 1-2% střední 

Dýza 4:1 do 540 do 41 1-2% velká 

Pitotova trubice 3:1 do 540 do 41 5% malá 

Plováčkový skleněný 10:1 do 120 do 3 1% střední 

Elektromagnetický 30:1 do 180 do 10,5 1% - 

Vírový 20:1 do 430 do 10,5 1,5% střední 

Turbínkový 10:1 do 500 do 43 0,5% velká 

Ultrazvukový 
(Dopplerův efekt) 

30:1 do 300 do 10 5% - 

Dávkovací 
průtokoměry 

10:.1 do 250 do 10 1% střední až velká 
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8. Závěr 

 

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou proudění plynů, 

konkrétněji problematikou spjatou s měřením jeho množství. S tím i úzce 

souvisí druhy plynů, které jsou využívány v energetice. Jako odrazový můstek 

se publikace zaměřila na Energetiku Třinec, a.s., která sídlí v areálu společnosti 

Třinecké železárny, a.s. V této společnosti se spalují čtyři druhy plynů, 

jmenovitě koksárenský, vysokopecní, konvertorový a také zemní plyn.  

Ke každému tomuto druhu plynu byly přiřazeny jeho vlastnosti, charakteristické 

složení, místo vzniku a vzorové složení naměřené právě v Energetice 

Třinec, a.s. V další kapitole se publikace zaměřuje na používané metody 

měření průtoků plynů. Blíže specifikuje objemovou a rychlostní metodu a také 

její samotný výpočet. Následuje oddíl, který konkrétně popisuje všechny známé 

typy průtokoměrů používané pro měření plynů. Dále objasňuje správný výběr 

průtokoměru v závislosti na požadovaných kritériích, ale také se zaměřuje 

na správnou volbu průtokoměru pro dané prostředí, či na dané požadavky pro 

výstup a specifikaci měření. Další kapitola bakalářské práce se detailně 

zaměřuje na měřeni průtoků plynů pomocí škrtících orgánů, jmenovitě  

na normovanou clonu, dýzu a Venturiho trubici. Tato zařízení jsou v energetice 

nejvíce používaná pro své měřící schopnosti a ekonomické náklady. V tomto 

oddíle je zmíněna i norma ČSN ISO 5167. Tato norma pojednává o výpočtech  

a předpisech právě pro měření škrtícími orgány. U škrticích orgánů je pak také 

zapotřebí provádět korekci naměřených hodnot na požadované smluvní 

prostředí. Druhá polovina bakalářské práce se zaměřuje na měření průtoků 

plynů v praxi, konkrétně na teplárnu Energetiky Třinec, a.s. Zaměřuje 

se na popis zařízení, které je obohaceno fotodokumentací. Jsou zde uvedeny 

příklady naměřených průtoků plynů a vysvětleny důvody použití odlišných 

průtokoměrů. Zmiňuje se také i o problematice, která vzniká u vírové sondy, jež  

je instalovaná v této teplárně. Popisuje možné vyřešení či samotnou 

minimalizaci problému.  Závěr práce porovnává vybrané typy průtokoměrů a 

vystihuje jejich přednosti.  
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