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ABSTRAKT 
Nasledujúca štúdia pojednáva o možnosti využitia ultrazvukového prietokomera pre získanie 
spoľahlivých údajov o prietoku stlačeného vzduchu za účelom správneho nadimenzovania kompresora 
v existujúcich technológiach, či už kôli výmene kompresora za nový, za účelom zníženia hlučnosti 
alebo vibrácií, zvýšenia efektivity výrobného procesu alebo predpokladanému zvýšeniu spotreby 
stlačeného vzduchu pri plánovanom zvýšení alebo zmeny produkcie. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  Stlačený vzduch, meranie prietoku, efektivita, ultrazvuk. 
 
AННОТАЦИЯ 
В следующем исследовании рассматривается использование ультразвукового расходомера для 
получения достоверных данных о потоке сжатого воздуха, чтобы должным образом 
сжимать компрессор в существующих технологиях либо путем замены компрессора на новый, 
чтобы уменьшить шум или вибрацию, увеличивая эффективность процесса производства, 
либо увеличивая расход сжатого воздуха запланированные увеличения или изменения в 
производстве. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сжатый воздух, измерение расхода, эффективность, ультразвук. 
 
ABSTRACT 
The following study discusses the use of an ultrasonic flowmeter to obtain reliable compressed air 
flow data to properly dimensioning of the compressor in existing technologies. Whether to replace the 
compressor with a new one to reduce noise or vibrations, orto increase the efficiency of the 
production process, or because of expected increase of the compressed air consumption through a 
change of production. 
KEYWORDS: Pressurised air, flow measuring, efficiency, ultrasound. 
 
Úvod 

Správne nadimenzovanie výkonu kompresora je dôležité z hľadiska efektivity a spoľahlivosti 
výrobného procesu, environmentálneho a aj bezpečnostného aspektu. Pri výrobných procesoch sú 
kompresory dodávané už pri stavbe technológie na základe výpočtov a skúseností z už existujúcich 
technológií. Častokrát je však potrebné v existujúcich technológiách nahradiť napr. trojicu 
kompresorov jedným výkonnejším alebo na základe zmien v technológii podľa jednotlivých spotrieb 
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vzduchu v technologických sekciách zadefinovať ich zaťaženie popr. riadenie. Za týmto účelom je 
potrebné poznať spotrebu stlačeného vzduchu na jednotlivých vetvách za určitú dobu pri určitých 
technologických krokoch. 

 
Stlačený vzduch ako nosič energie 
 

Stlačený vzduch, ako druhé energetické médium podľa významu po elektrickej energii sa 
považuje za pohonnú látku pre motory na stlačený vzduch, pretože je čistý 
a nevyčerpateľný.1Základným technologickým zariadením sú kompresory. Jedná sa o pracovné stroje 
poháňané elektromotorom, vykonávajúci stlačenie nasávaného vzduchu na požadovanú 
úroveň.2Systém tlakového napájania stlačeným vzduchom obsahuje vzduchový kompresor, zariadenie 
na vysúšanie vzduchu s regenerovateľným vysúšadlom na odstraňovanie vlhkosti obsiahnutého v 
stlačenom vzduchu dodávanom zo zariadenia kompresora vzduchu a vzduchovú nádrž na skladovanie 
vysušeného stlačeného vzduchu.3Technológie pre výrobu a rozvod stlačeného vzduchu sú určené tam, 
kde sa pracuje s pneumatickým náradím, čerpadlami, technológiou napojenou na stlačený vzduch a 
podobne. Využitie stlačeného vzduchu je veľmi široké, a to od garáží, údržbárskych dielní, servisoch, 
poľnohospodárstva, priemyslu po veľké priemyselné technológie napr. automobilové výrobné linky, 
lakovne atď.4 

 

 
Obr. 1 Kompresorová stanica.5 

 
Stlačený vzduch tvorí neoddeliteľnú súčasť technologického vybavenia každej prevádzky. 

Používa sa snáď vo všetkých oblastiach výroby. S tým súvisí otázka správneho výberu a navrhnutie 
optimálnej kompresorovej stanice pre jednotlivé prevádzky, prípadne pracoviska.6 Pri existujúcej 
technológii je možné pomocou ultrazvukového prietokomera odmerať spotrebu vzduchu pri jednom 
alebo viacerých procesoch, taktiež je možné zistiť netesnosti v systéme. Je však dôležité dbať na 
správny postup merania. Pri systémoch so stlačeným vzduchom majú výrazný vplyv na presnosť 
merania turbulencie, ktoré vznikajú v potrubiach v prírubách, kolenách, ventiloch, odbočkách 
a podobne. Za týmto účelom sú vypracované odporúčania, v akých vzdialenostiach od spomínaných 
prvkov sa majú osadiť senzory preitokomera, ako je ukázané na obr. 3. 

                                                           
1 ZENG, Fancong; XU, Jinli. STUDY ON EXERGY ANALYSIS OF A COMPRESSED AIR ENGINE. Thermal Science, 
2018, 22.3: 1179-1191. 
2Sládek, O., Šípal, J. Vyhodnocovani ucinnosti vyroby stlaceneho vzduchu.- [on-line] [2018-08-21] Dostupné na internete  - 
URL: https://www2.humusoft.cz/www/papers/tcp06/sladek.pdf 
3 KOJIMA, Katsumi. Compressed air pressure supply system. U.S. Patent No 4,892,569, 1990. 
4Rudos. Stlaceny vzduch. - [on-line] [2018-09-01] Dostupné na internete  - URL: http://www.rudos.sk/stlaceny-vzduch/ 
5TechMagazin. Kontejnerová kompresorová stanice. - [on-line] [2018-09-11] Dostupné na internete  - URL: 
http://www.techmagazin.cz/97 
6 MM. Výroba stlačeného vzduchu. - [on-line] [2018-09-03] Dostupné na internete  - URL: 
https://www.mmspektrum.com/clanek/vyroba-stlaceneho-vzduchu.html 
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Meranie prietoku stlačeného vzduchu 
Moderné prietokomery obsahujú v programe algoritmy, vďaka ktorým je možné prípadné 

turbulencie odfiltrovať. Monitor prietoku G601 (obr. 2) obsahuje mód, vďaka ktorému sa dá merať 
prietok vzduchu aj pri turbulentných podmienkach, avšak presnosť merania je znížená. V niektorých 
prípadoch je v technologických rozvodoch problematické nájsť dostatočne dlhý rovný úsek potrubia 
a vtedy je tento mód jedinýmvýchodiskom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2 Ultrazvukový prietokomer G601 Flexim počas merania na kompresorovej stanici.7 

 
Obr. 3 Predpis pre osadenie senzorov ultrazvukového merača prietoku vzduchu FLEXIM G601. 8 

                                                           
7Flexim. For Compressed Air and Thermal Energy metering. FLUXUS G601 CA Energy 
Portable flow measurement of Compressed Air and Thermal Energy. https://www.flexim.com/us/products/compressed-air-
flowmeters/fluxus-g601-ca-energy 
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Pre meranie plynov pomocou systému ClampOn sa používajú tzv. senzory Lamb Wave. Pri 
aplikácii tohto spôsobu šírenia vlny je menič navrhnutý tak, aby stenu potrubia dostal do rezonancie. 
Týmto spôsobom môže byť do média prenášané viac energie. Táto metóda má veľa užitočných 
aplikácií, ale je obmedzená na úzke pásmo aplikácií prispôsobením hrúbky steny rúr k frekvencii 
meniča.9 
 

 
Obr. 4 Ultrazvukové meranie typu ShareWave – vľavo a LambWave – vpravo.10 

 
 
Záver 

Meranie plynov ultrazvukom je problematickejšie ako meranie kvapalín, nakoľko hustota 
plynov je omnoho nižšia ako u kvapalín. Vyžaduje praktické zručnosti technika. Dôležitým faktorom 
je správna príprava meracieho miesta, osadenie tlmiacej vrstvy, voľba počtu odrazových ciest 
v potrubí a správna geometria osadenia senzorov. Moderné prístroje na základe vložených údajov 
o geometrii potrubia, materiálu a meraného média, dokážu vypočítať správnu polohu a vzdialenosť 
senzorov čo zvyšuje spoľahlivosť a správnosť merania a nameraných údajov.  

Pri meraní plynov je dôležité zistiť, či potrubie nie je zvnútra zanesené vrstvou oleja, ktorý sa 
pri kompresoroch často tvorí. Mnohokrát je preto meranie realizované vždy za filtrami a odlučovačmi 
oleja zo vzduchu. 

Prax ukázala, že problematické býva meranie na pozinkovanom potrubí a preto je tento fakt 
potrebné brať pri voľbe meracieho miesta do úvahy. 
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