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Teoretický úvod - Schéma pístového kompresoru:

1- kliková skříň

2- válec

3 – ojnice

4 – píst

5 - sací hrdlo

6 - výtlačné hrdlo

7 - sací ventil

8 - výtlačný ventil



3

Teoretický úvod - Tlakový diagram kompresoru:

Škodlivý prostor V0

Zdvihový prostor VZ

Poměrný škodlivý
prostor (3-10%). 100 = [%]

Tlakový diagram kompresoru
bez škodlivého prostoru:

Tlakový diagram kompresoru
se škodlivým prostorem:
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Pravidelné zkoušky kompresorů:

• Pohledem a sluchem:
– Uvolněné spoje.
– Vibrace.
– Úniky vzduchu, zkouška těsnosti.
– Klepání …

• Lhůty kontrol:
– Stavoznak 1x za rok.
– Tlakoměr 1x za 3 měsíce.
– Pojistný ventil 1x za měsíc.
– Teploměr 1x za rok.
– Blokovací zařízení 1x za měsíc.
– Vypuštění kondenzátu, odkalení dle potřeby, min. 1x za měsíc.

• + Kontrola měřením hodnot.
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Dopravní účinnost kompresoru ηD:
(Součinitel využití pracovního prostoru válce λ)

• Vlivy:
– Expanze ze škodlivého prostoru (objemová účinnost).
– Tlakové odpory v sání.
– Ohřátí plynu během sání.
– Netěsnosti.

Skutečná výkonnost

Teoretická výkonnost
Dopravní účinnost kompresoru :
(Součinitel využití pracovního prostoru válce λ)

= ηD
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Zadání lab. úlohy:
1. Nakreslete schéma kompresoru a měřicího zařízení:

2. Uveďte technické parametry kompresoru, tlakové nádoby a měřicího 
zařízení:

3. Proveďte pravidelnou provozní zkoušku kompresoru  a uveďte výsledek:

4. Spočtěte teoretickou výkonnost kompresoru pro jmenovité otáčky motoru:

5. Změřte čas potřebný k naplnění vzdušníku na přetlak 1, 2, 3, 4 a 5 kp/cm2 a 
dle pokynů vyučujícího příslušné otáčky impulsním otáčkoměrem:

6. Zpracujte tabulku vypočtených hodnot:

7. Do grafů vyneste závislosti doby plnění vzdušníku, otáček a účinnosti v 
závislosti na tlaku ve vzdušníku:

8. Zhodnocení měření:
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1. Schéma kompresoru s tlakovou nádobou:

Teplota: …

Tlak: …

Vlhkost: …
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2. Parametry kompresoru, tlakové nádoby a 
měřicího zařízení:
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3. Provozní zkouška 
kompresoru:
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Pojistný ventil:
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Vypuštění kondenzátu (dle potřeby):

Kondenzovaná vzdušná vlhkost Kondenzovaná vzdušná vlhkost 
+ olej z mazání kompresoru + + olej z mazání kompresoru + 
částečky koroze vzdušníku.částečky koroze vzdušníku.
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Blokovací zařízení:

foto
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(Ventil nastavení „protitlaku“:)
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4. Výkonnost kompresoru teoretická:

• Pozn.: Skutečná výkonnost kompresoru je dle ČSN 105010 definována 
jako hmotnostní tok kompresorem dodávaného plynu v [kg.s-1, kg.h-1], 
nebo jako objemový tok přepočtený na vztažný stav:

– A) na tlak a teplotu naměřenou v sacím hrdle kompresoru [kg.h-1]

– B) na tlak 101,325kPa, teplotu 0ºC, relativní vlhkost 0%

Qt=S.L.n = π.d2/4.L.n [m3s-1]
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5. Plnění vzdušníku:
(Tabulka naměřených hodnot)
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Digitální fototachometr:

• Otáčky změřte dle pokynů
vyučujícího digitálním 
otáčkoměrem.
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Měření objemu dodaného vzduchu plynoměrem:
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6.Tabulka vypočtených hodnot:
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7. Grafy závislostí:

• Závislost skutečného dodávaného množství na tlaku:
• Závislost teoretického dodávaného množství na tlaku:
• Závislost dopravní účinnosti na tlaku:
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8. Zhodnocení měření:
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