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VENTILÁTORY 
VENTILÁTORY JSOU STROJE PRO DOPRAVU A STLAČOVÁNÍ PLYNŮ A PAR. 

 

 

     

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ : 

 

1) PODLE SMĚRU TOKU 

a) Radiální – odstředivé. 

b) Axiální – osové. 

 

2) PODLE TLAKU 

a) Nízkotlaké – rozdíl mezi vstupním a 
výstupním tlakem je Δp < 1 MPa. 

b) Středotlaké – Δp =  1 až 4  MPa. 

c) Vysokotlaké – Δp < 10 MPa. 



TURBODMYCHADLA  
TURBOKOMPRESORY 

    TURBODMYCHADLO je stroj, schopný vyvinout větší přetlak než ventilátory , 
tedy dosáhnout Δp větší než 10 MPa. Vícestupňové radiální turbodmychadlo 
vybavené mezistupňovými chladiči se nazývá TURBOKOMPRESOR. 

     Radiální turbodmychadlo může být jednostupňové nebo vícestupňové. 
Turbokompresor má vždy více stupňů. 

     Axiální stroj se nazývá turbokompresorem vždy – tedy i bez mezichladičů 

 



PŘÍKLADY KONSTRUKCE 

 

 a) jednostupňové radiální turbodmychadlo, 

 b) třístupňové radiální turbodmychadlo, 

 c) čtyřstupňový radiální turbokompresor s chladičem mezi druhým a třetím 
stupněm a na výstupu s dochlazovačem, 

 d) axiální turbokompresor, 



Porovnání s pístovými stroji: 

- pístové stroje jsou vhodné pro nejvyšší tlaky,  produkují vratný pohyb tzn. 
také větší ztráty   

- radiální lopatkové stroje jsou určeny pro střední a vyšší tlaky s většími    
objemovými průtoky 

- axiální lopatkové stroje jsou nejvhodnější pro maximální objemové průtoky a 
poměrně malé tlaky 

- použití radiálních a axiálních turbokompresorů je hospodárnější 

 

 Pohon turbokompresorů a turbodmychadel: 

- parní turbínou   

- plynovou turbínou 

- Elektromotorem (nejčastěji) 

 

 Chlazení turbokompresorů a turbodmychadel: 

- vnitřní ( dvouplášťové těleso stroje s kolující chladící kapalinou)   

- vnější ( přídavné chladiče vně tělesa stroje )  

- vstřikování kapaliny do pracovního plynu 

 



PRVKY TURBOKOMPRESORŮ A 
TURBODMYCHADEL: 

 
 

    

                        - oběžná kola 

                        - rozváděcí kola 

     - skříň  

      - mezistěny  

      - ložiska 

      - spojky  

      - ucpávky 

      - chladiče   
  - dochlazovač 

      - tlumič hluku 

      - filtr 

      - vzdušník na  
   výtlaku 

      - odlučovač vlhkosti 
  - sušička vzduchu 

   - ……………. 



KONTROLNÍ OTÁZKA 

 O jaký stroj na 
dole Michal se asi 
jedná a k čemu 
sloužil? 
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