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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se věnuje tlakoměrům a podrobněji se zaměřuje na princip jejich 

fungování. Tématem této práce jsou tlakoměry hydrostatické, které pracují na principu 

hydrostatického tlaku, deformační, které měří tlak na základě pružné deformace a silové, jež 

pracují na základě síly, která je vyvozena od tlaku působícího na určitou plochu uvnitř 

tlakoměru. Dále je zde také část, která se věnuje diagnostice za využití tlakoměrů. Na konci 

práce je pak konkrétní příklad využití tlakoměru při diagnostice spalovacího motoru. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Tlak, tlakoměr, tlakoměr hydrostatický, tlakoměr deformační, tlakoměr pístový, měření 

tlaku, diagnostika  

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with barometers, especially the principle of their function. The 

topic of this thesis is hydrostatic barometers, which work on the principle of hydrostatic 

power; deformation barometers, which measure pressure on the basis of elastic deformation; 

and finally force barometers, which measure force derived from the pressure applied on 

a specific area inside the barometer. The first part of the thesis focuses on diagnostics using 

barometers. An example of practical application of diagnostics is presented, too. In the 

second part of the thesis there is a practical example of using barometers in diagnostics. 
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Pressure, barometer, hydrostatic barometer, deformation barometer, piston barometer, 

measuring pressure, diagnostics 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá tlakoměry, zejména principy, na kterých fungují. 

V praxi je velice důležité měření tlaků, ať už například měření krevního tlaku u lékaře, nebo 

tlaku v pneumatikách na kterémkoli vozidle a podobně. K takovýmto účelům se používají 

tlakoměry na rozdílném fyzikálním principu, v závislosti na velikosti tlaku, jenž je potřeba 

určit. Tyto tlakoměry se dají rozdělit na hydrostatické, pracující na principu hydrostatického 

tlaku, dále deformační, které fungují na principu pružné deformace a silové, jak již z názvu 

plyne, pracují na základě síly která se vyvozena od tlaku působícího na určitou plochu uvnitř 

tlakoměru. Vzhledem k tomu, že měření tlaku je poměrně jednoduchá věc, je možné pomocí 

měření tlaku provádět diagnostiku. Proto se tato bakalářská práce zabývá také diagnostikou 

pomocí měření tlaků. Na konci je uveden příklad z praxe a to diagnostikování tlaku ve 

spalovacím prostoru. Toto měření bylo provedeno na stejném typu motoru a cílem bylo 

vyhodnocení stavu motoru v závislosti na počtu najetých km. 
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PÁR SLOV ÚVODEM 

 

1 OBECNĚ O TLAKU 

Měření tlaku je velice podstatné, protože všechny tlakové nádoby mají určitou mez 

pevnosti, která se nesmí překročit, jinak tlaková nádoba praskne. Každá tlaková nádoba může 

být zatížena nějakým tlakem, na který je dimenzována a vypočítána. Pod pojmem nádoba je 

myšleno všechno, v čem je jiný tlak než atmosférický, například zásobník tlakového vzduchu 

u kompresoru, pneumatika na automobilu nebo vodní rezervoár. Mezní tlak „který nádoba 

snese“ se pohybuje maximálně kolem 80% její mezi pevnosti, jelikož musí být počítána 

s určitou bezpečností. Tlakoměry se používají ve všech odvětvích průmyslu, ať už ve 

strojním, chemickém, těžebním, nebo v laboratořích, kde se používají velice přesné, zejména 

pro kalibrování.  

1.1 ROZDĚLENÍ TLAKU 

Tlak je fyzikální veličina, jejíž základní jednotkou je Pascal [Pa]. Lze jen definovat 

pomocí jednoduchého vztahu: 

  
 

 
  

(1)  

Atmosférický tlak, který je často nazýván též barometrický, se označuje jako nulový tlak a od 

něho se pak zavádějí pojmy jako přetlak nebo podtlak. Toto je dobře vidět v obrázku 1. Pod 

pojmem absolutní (nulový) tlak si lze představit tlak, který je měřen od nuly, tedy vakua. 

Atmosférický tlak má hodnotu absolutního tlaku 101 325Pa. Přístroje pro měření tlaku se 

obecně nazývají tlakoměry. [1] 

 

Obrázek 1 Pojmy z oblasti měření tlaku [2] 
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1.2 JEDNOTKY TLAKU 

Základní jednotka jeden Pascal [Pa] je definována jako jeden Newton na čtvereční 

metr. Častěji se používají její násobky kPa nebo MPa. Další velice rozšířenou a v Evropě 

používanější jednotkou je jeden Bar, který má velikost 100 kPa. 

Mezi jedny z prvních zavedených jednotek tlaku byl Torr, který určil Evangelista 

Torricelli, byl to italský matematik a fyzik, také známý jako vynálezce barometru. Jednotku 

určil ze vztahu pro hydrostatický tlak 

         (2)  

kde jeden Torr je tlak vyvolaný jedním mm rtuti (Torr  133,32Pa). 

V Angloamerické měrné soustavě se používá jednotka tlaku PSI (pound per square 

inch) libra hmotnosti na jeden čtvereční palec (PSI  6 894,8Pa). 

Používanou jednotkou je také fyzikální atmosféra [atm] a technická atmosféra [at]. 

Fyzikální atmosféra byla odvozena od atmosférického tlaku. Její velikost byla určena jako 

tlak rtuťového sloupce, vysokého 760mm při teplotě 0°C a tíhovém zrychlení 9,80665 ms
-2

 

(1atm = 760Torr = 101 325Pa). Technická atmosféra [at] byla definována jako tlak jednoho 

kilopondu [kp] (kilopond = 1 kilogram krát tíhové zrychlení) na jeden centimetr čtvereční, 

byla určena jako tlak vzduchu při hladině moře (1at = 98 066,5Pa). [1] 

 

 

Obrázek 2 Orientační rozdělení tlakoměrů podle rozsahu [2]
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2 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA 

Technická diagnostika je samostatný obor, který se zabývá bezdemontážními 

a nedestruktivními postupy a prostředky za účelem zjištění technického stavu objektu. 

Technická diagnostika, i když v ní nachází často inspiraci, je rozdílná od lékařské 

diagnostiky. Je také založena na nabytých znalostech a vědomostech nebo také na 

matematických modelech diagnostikovaných součástí a je schopna poskytnout objektivní 

informace o technickém stavu. Samotný název diagnostika prochází z řeckého slova  

DIA-GNOSIS „skrze poznání“. [3] [4] 

 

2.1 ZÁKLADNÍ POJMY: 

Diagnóza  

Diagnóza je určení aktuálního technického stavu objektu, je to určení provozuschopnosti 

objektu za určitých podmínek. 

Porucha  

Jev, na základě kterého objekt přestává plnit svou funkci. 

Vada 

Jev, při němž součást přestává splňovat požadavky, na které byla konstruována. Neznamená 

to však, že součást nebude nadále plnit funkci, na níž byla navržena. 

Diagnostický objekt 

Je to libovolný objekt, který je diagnostikován. 

Technický stav objektu 

Jsou to hodnoty charakterizující vlastnosti funkčních částí objektu, jenž je diagnostikován, 

v určitém časovém intervalu. 

Testovaná funkční jednotka 

Je to nejmenší součást, jež je možné patřičnou demontáží a montáží nahradit za novou. 

Provozuschopnost objektu 

Je to stav, ve kterém objekt může vykonávat funkce, kvůli kterým byl vyvinut. [5] 
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2.2 DIAGNOSTICKÉ PROSTŘEDKY: 

Diagnostické prostředky jsou například senzory a také pracovní postupy sloužící 

k analýze a vyhodnocování diagnostikovaného objektu. Mezi pracovní postupy by se dal 

zahrnout sled základních úkonů diagnostikování, který se nazývá diagnostické algoritmy, dále 

by se sem dalo zahrnout programovatelné vybavení pro vytváření a vyhodnocování testů, 

nebo také metody pro výběr diagnostických veličin a sestavení matematických modelů. 

Diagnostické prostředky se dělí na vnější a vnitřní. Vnější diagnostické prostředky jsou 

odděleny od diagnostikovaného objektu, používají se univerzální měřící systémy použitelné 

pro diagnostiku i pro měření za provozu. Princip vnitřní diagnostiky je založen na základě 

požití diagnostického zařízení, které je umístěné v diagnostikovaném předmětu. Tato metoda 

se používá, pokud je nutné tento předmět diagnostikovat velice často, nebo je-li potřeba 

provádět diagnostiku během chodu tohoto předmětu (stroje), jelikož kontrola stroje za 

provozu konvenčními způsoby je zcela vyloučená. [5] 

 

2.3 DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM 

Je to systém tvořený diagnostickými prostředky, diagnostikovaným objektem 

a obsluhou.  Nejzákladnější rozdělení diagnostických systémů je na on-line a off-line 

systémy. [5] 

2.3.1 ON-LINE SYSTÉMY 

Tento systém je určen k tomu, že vyhodnocuje technický stav za provozu. Užívá se 

i název provozní diagnostický systém. Speciální skupinu vytváří monitorovací systém, trvale 

připojený k diagnostikovanému předmětu. Trvale sleduje stav objektu a průběžně 

vyhodnocuje mezní stav objektu, nebo vyhodnocuje trend postupných poruch. Zvláštní 

skupinou on-line systémů s počítačovou podporou jsou automatické diagnostické systémy, 

často propojeny s expertním diagnostickým systémem. V praxi se čím dál častěji metody 

propojené s matematickými postupy. [5] 

2.3.2 OFF-LINE SYSTÉMY 

Základní rozdíl je v tom, že diagnostika se provádí, když je objekt mimo provoz. 

Algoritmy diagnostikování se dělí na závislé a nezávislé. Při testování nezávislých parametrů 

není důležitá posloupnost kroků, tedy není závislá na výsledcích předchozího měření. Z toho 

je tedy patrné, že je nutné provézt všechny kroky měření. Kdežto u testování závislých 

parametrů se realizují kroky postupně v závislosti na výsledcích předchozích kroků. Je tedy 

patrné, že závislý test není tak časově náročný jako nezávislý.[4] 

V praxi je možné tyto systémy sdružovat, v tom případě hovoříme o pokročilém technickém 

diagnostickém systému. [5] 
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3 HYDROSTATICKÉ TLAKOMĚRY 

Hydrostatický tlakoměr je jeden z nejjednodušších. Pracuje na principu 

hydrostatického tlaku, jenž je definován jako 

     . (3)  

Jelikož       jsou konstanty, určuje velikost tlaku výška h. Výška h je závislá na hustotě 

a teplotě kapaliny, která je obsažena v tlakoměru, to znamená, že pokud bude v jednom 

tlakoměru rtuť a v druhém voda, tak při stejném rozdílu hladin bude tlak v každém tlakoměru 

jiný. Z toho vyplývá, že rozdílná hustota kapalin se používá pro různé rozsahy tlaků. Je velice 

přesný, používá se především v laboratořích. U tohoto tlakoměru se měří velikost rozdílu 

výšek hladin.  

Hydrostatické tlakoměry se využívají především v metrologických laboratořích, nebo 

také jako barometry. I když se tedy asi nejvíce využívají v metrologických laboratořích, určitě 

je možné se s nimi setkat i v laboratořích jiného odvětví. V dnešní době se přechází 

k modernějším (deformačním) tlakoměrům, které mohou mít elektronický výstup, tudíž se 

dají naměřená data dále počítačově zpracovávat. [6] 
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3.1 U-TRUBICOVÝ TLAKOMĚR 

U-trubicový tlakoměr je nejjednodušší formou manometru. Trubice je ohnuta do tvaru 

písmene U, z části naplněna tlakoměrnou kapalinou a oba konce má otevřené do atmosféry. 

Na obou stranách u trubice je stejný tlak a tím pádem i stejná výška hladin. Platí tedy tento 

vztah: 

                     (4)  

Pokud na jednu stranu bude přiveden vyšší tlak, bude v tomto rameni kapalina stlačena dolů 

a v druhém rameni o stejnou hodnostu vystoupí. Což je zřejmé z obrázku 3. Rozdíl výšky 

hladin určuje tlakovou diferencí. Pokud bude na jednu stranu přiveden podtlak, tlakoměr bude 

fungovat přesně obráceně, to znamená, že kapalina vystoupí vzhůru a na druhé straně se stlačí 

dolu. Stejně jako v předchozím případě rozdíl výšek hladin určuje tlakovou diferenci. Tento 

typ tlakoměru nemusí být kalibrován. Polohy kapaliny jsou odečítány na stupnici umístěné 

u trubice s kapalinou. Výška hladiny se dá odečíst s přesností na 1mm (tedy 10Pa, pokud 

tlakoměrnou kapalinou bude voda). S optickými úpravami je zde možnost zvýšit jeho 

přesnost řádově 20krát až 50krát. Další možnost pro měření rozdílu výšky hladin je snímat 

rozdíl elektronicky. Délka trubic bývá obvykle maximálně 1,5m, to znamená, že se  

U-tlakoměr využívá pro měřené malých rozdílů tlaku. Nevýhodou je nutnost odečítat hodnoty 

z obou trubic.  

 

                     (5)  

[6], [7] 

Obrázek 3: U-trubicový tlakoměr [6] 
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3.2 NÁDOBKOVÝ TLAKOMĚR SE SVISLOU TRUBICÍ 

Nádobkový tlakoměr je modifikací U-trubicového tlakoměru s tím rozdílem, že jedno 

rameno je velice rozměrná nádoba. Tudíž posunutí hladiny v této nádobě je minimální a proto 

nepodstatné. Důležitá je tedy výška hladiny ve svislé úzké trubici, na které je také odečítán 

tlak. Tato trubice musí být kalibrována. Tlakový rozdíl je dán vztahem 

                            (6)  

 

Jelikož se u tohoto typu tlakoměru odečítá pouze výška z jednoho ramene (výška h2), 

je potřeba výšku h1 ze vztahu odstranit.  

 

                 
  

  
    

(7)  

 

 

Obrázek 4: Nádobkový tlakoměr [6] 

[1], [6], [7] 
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3.3 NÁDOBKOVÝ TLAKOMĚR SE ŠIKMOU TRUBICÍ 

Nádobkový tlakoměr se šikmou trubicí je modifikace nádobkového tlakoměru se 

svislou trubicí. Rozdíl je v tom, že trubici je možno sklápět oproti vodorovné rovině o úhel α 

(v rozsahu 0°-90°), aby se zvýšila přesnost. Pro plochu ramen 1 a 2 platí S1>>S2. Měrný tlak 

se vypočítá z délky l sloupce kapaliny v šikmé trubici podle vzorce 

                      
  

  
                      

(8)  

kde e je takzvaným převodníkem tlakoměru, u komerčně vyráběných tlakoměrů bývá obvykle 

e rovno l - 0,5 - 0,25 - 0,125… respektive  l:l - l:2 - l:4 - l:8… Rozsah tlaků, které je 

možné měřit tímto tlakoměrem je dán délkou trubice l. Délka trubice se většinou vyrábí 

v rozsahu od 200-500mm. Jako tlakoměrná kapalina se téměř výhradně používá 

ethylalkohol. [1], [6], [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Nádobkový tlakoměr se šikmou trubicí [6] 
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3.4 BETZŮV TLAKOMĚR 

Betzuv tlakoměr se používá pro velice přesné laboratorní měření. Je to 

mikromanomer, u kterého se snímá hladina pomocí skleněného plováčku, plavajícího na 

hladině, na němž je zavěšena skleněná stupnice. Pomocí optického zařízení se přes 

průhlednou skleněnou stupnici promítá hodnota na matnici, kde je možné přečíst údaj 

výchylky tlakoměrné kapaliny (u tohoto druhu tlakoměru to bývá obvykle destilovaná voda) 

v trubici tlakoměru. Přesnost odečítané hodnoty je 0,2-0,05mm. Délka trubice bývá většinou 

v rozsahu od 200 do 1000mm. Tento typ tlakoměru se velice dobře použít jako etalon pro 

kalibrování jiných tlakoměrů. Zároveň jím ale není vhodné měřit tlaky, které se rychle mění. 

[6], [8] 

 

Obrázek 6 Betzův tlakoměr [6]  

Všechny nádobkové tlakoměry, které jsou zde uvedeny, mají jednu hlavní nevýhodu 

a to takovou, že průměry nádobek i trubic musejí být konstantní, z toho důvodu, aby se 

neměnila velikost hodnoty převodu e. Proto se trubice těchto tlakoměrů kalibrují. 

Hydrostatické tlakoměry jsou velice jednoduché, přesné a spolehlivé přístroje, využívané 

hlavně v laboratořích. Další nevýhoda hydrostatických tlakoměrů, která je v dnešní době 

docela podstatná je to, že neposkytují signál vhodný k přenosu na větší vzdálenost a pro další 

zpracování. [6] 

 

3.5 PRSTENCOVÝ TLAKOMĚR 

Prstencový tlakoměr funguje na podobném principu jako U trubicový tlakoměr. 

Hlavní částí tohoto tlakoměru je těleso ve tvaru toroidu, které je v těžišti otočně uloženo, aby 

došlo k co nejmenšímu odporu při natáčení. Tloušťka stěn je úměrná k tlakům, pro které je 
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tento tlakoměr navržen. Trubice je rozdělena přepážkou a zhruba do poloviny je zaplněna 

tlakoměrnou kapalinou (v tomto případě bývá použit tetrachlor, voda, rtuť, nebo parafínový 

olej), tímto je trubice rozdělena na dvě části. Na každou část je přiveden tlak ohebnými 

přívody z tlakového prostředí, které je nutné měřit. Na spodní části tlakoměru je upevněno 

závaží, které definuje svou tíhovou silou výchozí polohu. Jestli-že je tlak p1 a p2 rozdílný, 

vznikne změnou výšky tlakoměrné kapaliny silová diference, která způsobí na rameni R 

točivý moment, závaží se vychýlí ze své výchozí polohy a prstenec se pootočí o úhel α. Na 

prstenci je připevněná ručička, která na stupnici ukazuje výchylku, ze které jde jednoduše 

odečíst rozdíl tlaků mezi p1 a p2. Naměřený tlak nezávisí na množství nebo hustotě kapaliny. 

Pro měření malých tlaků se požívá skleněná trubice se rtuťovou náplní, pro měření velkých 

tlaků se používá ocelová trubice a také rtuťová náplň. Tento typ tlakoměru má značně velkou 

citlivost a často se používají jako provozní přístroje. Pro prstencový tlakoměr není problém 

měřit přetlak, rozdíl tlaků, anebo podtlak. Velikou výhodou je jejich variabilita, v měřícím 

rozsahu, který je možné měnit i v průběhu měření, naopak nevýhoda je jejich velká 

setrvačnost z čehož vyplývá, že se nehodí k měření rychle se měnících tlaků. Závislost tlaku 

na výchylce je dána vzorcem, který je odvozen z momentové rovnováhy rozdílu tlaků a tíhové 

síly závaží. 

      
   

   
      

(9)  

 

 

Obrázek 7 Prstencový tlakoměr [9] 

[6], [9] 
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4 DEFORMAČNÍ TLAKOMĚRY 

Princip deformačních tlakoměrů je založen, jak již z názvu vyplývá, na principu 

deformace elementu schopného pružné deformace, který se po odlehčení vrátí do svého 

původního tvaru. Tyto tlakoměry se liší zejména uložením deformačního prvku. Oblast 

použití je omezena platností Hookeova zákona. Oproti hydrostatickým taktoměrům mají 

mnoho výhod. Nejsou závislé na pracovní poloze, je možné je krátkodobě přetížit, jsou 

konstrukčně jednodušší. Deformační tlakoměry je možné použít v těžkých podmínkách a pro 

velké rozsahy tlaků řádově od setin po stovky MPa. Dále je zde možnost připojení přídavného 

zařízení převádějící analogový signál na digitální. Mají také své nevýhody, mezi které patří 

například, že elasticky dopružují a trvale se deformují během provozu, proto u nich musí být 

prováděna pravidelná kalibrační kontrola. [7], [9], [10] 
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4.1 BOURDONŮV MANOMETR 

U tohoto typu tlakoměru se jako deformační prvek používá Bourdonova trubice, proto 

se občas tento tlakoměr nazývá trubicový. Tato trubice má eliptický průřez, je stočena do 

oblouku (spirály nebo šroubovice). Jedním koncem je trubice připojena k tělesu tlakoměru 

a zároveň i k přívodu měřeného tlaku, druhým (volným) koncem, který je uzavřen, je spojena 

s převodovým ústrojím, které ukazuje hodnotu na stupnici. Působením tlaku se eliptický 

průřez mění v kruhový a tím se zvětšuje rádius oblouku, do kterého byla elipsovitá trubce 

zakřivena. Pro nižší tlaky se používá trubice z mosazi s nižším profilem, pro vyšší tlaky se 

používá ocelová trubice s profilem, který se více blíží kruhu. Obecně tento druh patří mezi 

velice rozšířené a spolehlivé tlakoměry. Tento typ tlakoměru je schopen měřit veliké tlaky, 

běžně používané tlakoměry mají rozsah 0 až 0,5MPa, ale není neobvyklé jím měřit tlak až 

o velikosti 2GPa. Zároveň je také možné tímto druhem tlakoměru měřit i podtlak, ale není 

vhodný pro měření malých tlaků jako například u hydrostatických tlakoměrů. [8], [9]  

 

 
Obrázek 8 Bourdonův manometr [11] 
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4.2 MEMBRÁNOVÝ MANOMETR 

V tomto tlakoměru je kovová kruhová membrána, která je zvlněná soustřednými 

kruhy. Membrána je umístěna mezi dvěma přírubami. Z jedné strany je přiváděn měřený tlak 

vzduchu, je možné přivádět tlak z obou stran, tím se bude měřit jeho rozdíl. Ten způsobí 

deformaci membrány, která je přenesena na ukazatel. „Průměr použité membrány závisí na 

měřicím rozsahu.“[8] Změna zdvihu při změně tlaku se dá považovat za lineární. Tyto 

tlakoměry jsou většinou vyráběny pro maximální tlak 4MPa. Výhoda tohoto typu tlakoměru 

je vyšší citlivost než u tlakoměrů s deformační trubicí. „Pro nízké tlaky se využívá pryžových 

membrán s textilní vložkou s kovovými příložkami, kde však deformačním prvkem je pružina 

z ocelového drátu.“ [9] Výhodou tohoto typu tlakoměru je jeho malá setrvačná síla. Hodí se 

proto pro měření rychle se měnících tlaků. Je odolný proti otřesům. Průhyb membrány je také 

možné snímat elektricky. [9], [10] 

 

 
Obrázek 9 Membránový manometr[11] 
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4.3 KRABICOVÉ TLAKOMĚRY 

Krabicový tlakoměr je tvořen dvěma membránami, které jsou na svém obvodu spojeny 

válcovým pláštěm. Jak již z názvu vyplývá, hlavní částí je krabice, u které obě podstavy tvoří 

zvlněné membrány o průměru od 50 do 100mm. „Nejčastěji se používají pro měření malých 

přetlaků, podtlaků či tlakových diferencí.“[9]. Obvykle tento druh tlakoměru je vyráběn pro 

tlaky mezi 10 až 1000Pa. Aby tlakoměr dosáhl vyšší citlivosti, je možné spojit několik krabic 

za sebe v jeden celek. Toto je vhodná varianta například pro měření diferenčních tlaků, kde se 

spojují dvě krabice a tím vznikne tzv. Bartonova komora. V této komoře jsou membrány 

z obou krabic spojeny tyčí a posunutí tyče určuje rozdíl tlaků přivedených do jedné či druhé 

komory. Velice časté využití mají tyto tlakoměry v meteorologii pro měření barometrického 

tlaku. Při takovémto použití je krabice hermeticky uzavřena a tlak atmosféry působí na krabici 

z vnějšku. [8] [9] 

 
Obrázek 10 Krabicový tlakoměr [9] 
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4.4 VLNOVCOVÉ TLAKOMĚRY 

Tento druh tlakoměru je vhodný pro měření rozdílů tlaků a přetlaků do 0,4MPa. 

Deformačním prvkem u tohoto tlakoměru je kovový tenkostěnný měch, jenž je umístěn 

v ocelovém pouzdře, kam se přivádí měřený tlak. Na dno vlnovce je připevněno táhlo, které 

přenáší deformaci vlnovce přes převod na ukazatel. Vlnovec má sám o sobě dobrou linearitu. 

Tuhost vlnovce lze jednoduše ovlivnit tím, že je do něho vložena pružina. Tímto krokem se 

změní měřící rozsah tlakoměru. Pokud je tlakoměrem měřen tlakový rozdíl, větší tlak je 

napojen do pouzdra a menší do vlnovce, pokud by měřené tlaky nebyly napojeny tak, jak je 

uvedeno výše, tlakoměr by fungoval obráceně. Občas je kovový měch nahrazen měchem 

z umělé hmoty například z teflonu, v tomto případě musí být do měchu bezpodmínečně 

vložená pružina, která přebírá funkci deformačního prvku. Časté využití vlnovcových 

tlakoměru s pružinou vloženou ve vlnovci je u pneumatických regulačních systémů. [9] 

 

Obrázek 11 Vlnovcový tlakoměr [11] 
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5 TLAKOMĚRY SE SILOVÝM ÚČINKEM 

Tento druh tlakoměru pracuje na, jak je už uvedeno v názvu, silovém principu. 

„Měřený tlak působí na píst vyvážený závažím nebo pružinou. Z velikosti vyvážení 

a z rozměrů pístu lze určit měřený tlak.“ [11] Mezi tlakoměry, které fungují na výše uvedeném 

principu, patří pístový a zvonový tlakoměr. [7], [11] 

 

5.1 PÍSTOVÝ TLAKOMĚR 

U tohoto tlakoměru je hlavní částí píst s přesným průměrem, umístěný ve válci. Jako 

tlakoměrné médium, kterým je celý systém tlakoměru vyplněn se obvykle používá olej, 

popřípadě voda, nebo vzduch. Síla vyvozená tlakem se dá kompenzovat sílou, kterou vyvodí 

hmotnost pístu a závaží. Ze vzorce  

  
         

 
 

(10)  

je možné velice jednoduše vypočítat tlak vyvozený hmotností závaží a pístu. Do 

rovnovážného stavu, mezi silou závaží a tlakem oleje, se tlakoměr dostane, až se přestane 

závaží pohybovat ve své ose. Pro vyloučení tření pístu a válce je nutné pístem otáčet. U 

pístových tlakoměrů, které se používají v provozu, je síla vyvolána tuhostí pružiny. Výhodou 

tohoto tlakoměru je to, že je možné posunout měřící rozsah přidáním záměnou závaží, ať už 

s větší nebo s menší hmotností. Tento typ používá především v laboratořích, protože 

kompenzační sílu vyvozenou závažím lze jednoduše a velice přesně určit a proto se také 

pístový tlakoměr používá především jako etalon ke kalibračním účelům deformačních 

tlakoměrů v obvyklém rozsahu od 50Pa do 2GPa výjimečně i více. Tlakoměrné zařízení 

zahrnuje mimo pístového tlakoměru ještě čerpadlo zásobník oleje a připojovací zařízení pro 

kalibrovaný manometr. Pokud je potřeba převést analogový signál na digitální, je možné 

použít jakéhokoliv snímače tlakové síly.[7], [10], [11] 

 

 

Obrázek 12 Pístový tlakoměr při kalibraci deformačního tlakoměru [11] 
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5.2 ZVONOVÝ TLAKOMĚR 

Je to modifikace pístového tlakoměru pro měření nižších tlaků. Základní částí tohoto 

typu tlakoměru je zvon, jenž je zanořen do tlakoměrné kapaliny. Pokud není měřen žádný 

tlak, zvon plave na hladině tudíž měřítkem je zdvih zvonu.  

Pole principu, na kterém tyto tlakoměry fungují se dají rozdělit do dvou skupin: 

1) Zvonové tlakoměry s účinkem vztlaku 

2) Zvonové tlakoměry s nevyužitým vztlakem 

 

1) Zvonové tlakoměry s účinkem vztlaku  

Při přivedení tlaku pod zvon na něj začne působit vztlaková síla  

       (11)  

která ho bude nadzvedávat. Proti této síle bude působit tíhová síla od vynořujícího se zvonu 

                 (12)  

až si tyto síly z rovnic (11) a (12) budou rovny, zvon se zastaví a jeho zdvih indikuje 

naměřený tlak podle vztahu  

  
  
  

                      
(13)  

 

Možnost změny měřícího rozsahu: 

Zachování citlivosti: 

Změnu rozsahu lze docílit tím, že se zvon zatíží při maximálním tlaku tak, aby se vrátil zpět 

do své výchozí polohy. Tímto se zachová citlivost, a změní rozsah na dvojnásobek. 

Snížení citlivosti: 

Změnu rozsahu lze docílit tím, že se změní převodní číslo tlakoměru tím, že se použije 

přídavného vztlakového tělesa s průřezem S3. Výraz pro určení tlaku se sníženou citlivostí 

a změnou převodního čísla má následovný tvar 

  
        

     
                        

(14)  
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2) Zvonové tlakoměry s nevyužitým vztlakem 

Je to pouze modifikace zvonového tlakoměru, kde je síla z rovnice (9) kompenzována 

sílou od pružiny nebo od závaží, takže zvon zůstává prakticky pořád na stejném místě. Tento 

typ se používá především k provoznímu měření. 

 

Obrázek 13 Zvonový tlakoměr [9] 

Zvonový tlakoměr může sloužit ke kalibraci stejně jako pístový tlakoměr, ale na rozdíl 

od něho se používá pro menší tlaky přibližně do 1000 Pa. Má vysokou přesnost a velikou 

přestavovací sílu. Jako tlakoměrná kapalina se používá voda, olej, petrolej nebo toluen. 

Svislou výchylku zvonu lze relativně jednoduše snímat elektronicky. [11], [12] 
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6 POROVNÁNÍ TLAKOMĚRŮ 

Tato kapitola se bude věnovat porovnání tlakoměrů, jejich rozsahu a použití. 

Hydrostatické tlakoměry, jejich princip je založen na měření hydrostatického tlaku, 

proto mají rozsah velice závislý na délce trubice a hustotě kapaliny, kterou může ovlivnit její 

teplota, rozsah bývá do 200kPa. Tyto tlakoměry se používají většinou v laboratořích, protože 

jsou velice přesné, ale v běžné praxi nepoužitelné, například už jen z toho důvodu, že je není 

možné naklánět, protože by z nich vytekla tlakoměrná kapalina.  

Další kapitolou byly deformační tlakoměry, tento typ má rozsah daleko větší přibližně 

od setin MPa až do 2GPa. Tento druh je v technické praxi asi nejpoužívanější, má 

jednoduchou konstrukci. Tento druh se dá dobře využít i pro měření tlakové diference a také 

se využívá pro meteorologická měření barometrického tlaku. Jedna z jeho nevýhod je, že se 

musí po určitém čase nechat zkalibrovat.  

Do skupiny silový tlakoměrů patří zvonový a pístový tlakoměr, tyto tlakoměry se 

používají většinou ke kalibračním účelům deformačních tlakoměrů, fungují na principu tlaku 

působícího na plochu, mají veliký rozsah. 

Nejlépe je však rozdělení vidět z Tabulka č. 1 [2] 

 

 

 

Tabulka 1 rozdělení tlakoměrů [2]
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7 PŘÍKLAD DIAGNOSTIKY ZA POUŽITÍ TLAKOMĚRU  

Tlakoměr je možné využít nejen k měření tlaku v potrubí nebo v pneumatikách, ale je 

možné jej použít i k diagnostickým účelům. Existují dvě přímé metody zjišťování těsnosti 

spalovacího prostoru: 

a) Měření kompresního tlaku 

Měření maximálních hodnot kompresního tlaku je nejběžnější způsob stanovení 

těsnosti spalovacího prostoru jako celku. Pro otáčení motoru se nejčastěji využívá spouštěč 

motoru. Protože počet otáček má velký vliv na hodnotu kompresního tlaku, motor je protáčen 

předepsanými otáčkami, když není zahřátý na provozní teplotu. Příklad závislosti velikosti 

kompresního tlaku na otáčkách při různém opotřebení spalovacího prostoru je zobrazený na 

obrázku.  

 

Obrázek 14 závislost kompresního tlaku na otáčkách a opotřebení spalovacího prostoru [13] 

b) Měření těsnosti spalovacího prostoru stlačeným vzduchem  

Stlačený vzduch se přivádí do spalovacího prostoru otvorem pro svíčku nebo 

vstřikovač z cizího zdroje. Měření se provádí na zahřátém motoru na provozní teplotu, aby se 

vyloučil vliv tepelné dilatace pístu. Kritériem těsnosti je: 

 Pokles tlaku vzduchu daný rozdílem množství vzduchu přivedeného do motoru 

a množství vzduchu, které unikne netěsnostmi. Stupeň netěsnosti je úměrný poklesu 

tlaku na tlakoměru. 

 Čas poklesu tlaku z počáteční hodnoty na hodnotu konečnou po přerušení přívodu 

vzduchu. Přitom píst je v horní úvrati kompresního zdvihu. 

Příklad zařízení na měření poklesu tlaku vzduchu přiváděného do spalovacího prostoru 

je na obrázku. 
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Obrázek 15 schéma zařízení k měření poklesu tlaku vzduchu [13] 

Velikost poklesu tlaku udává výrobce podle vlastních měření. Tato metoda je přesnější 

než měření kompresního tlaku a navíc je možné určit místa netěsností tedy místa nadměrného 

opotřebení. Výhodou je to, že není potřeba otáčet motorem mimo nastavení pístu do horní 

úvrati. Pravděpodobné místa netěsností podle syčení unikajícího vzduchu jsou uvedené 

v tabulce. 

Unikající vzduch syčí  Pravděpodobná netěsnost je  

V karburátoru (u starších vozidel) V sacích ventilech 

Ve výfukovém potrubí Ve výfukových ventilech 

V plnícím otvoru oleje a odvětrávání klikové 

skříně 

Mezi pístem pístními kroužky a válcem  

V chladiči chladicí kapaliny  V poškozeném těsnění pod hlavou válců 

V sousedních válcích V poškozeném těsnění pod hlavou válců, 

zdeformovaná hlava válců 

 

[13] 

 

7.1 DIAGNOSTIKA V PRAXI 

Jak je výše uvedeno, existují dvě metody měření těsnosti spalovacího prostoru, 

v tomto případě byla vybrána první metoda, jelikož je jednodušší a pro provedení měření 

pomocí druhé metody je zapotřebí daleko složitějšího zařízení. Pro tento experiment byly 
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vybrány 2 automobily Škoda Felicia se shodným motorem, ale s rozdílným rokem výroby 

a především s rozdílným počtem najetých kilometrů. 

7.2 POPIS MĚŘENÝCH AUT 

Auto 1 

První měření proběhlo na Škodě Felicia rok výroby 1995 se zážehovým motorem 

o zdvihovém objemu 1,3litru, výkonem 50kW a kompresním poměrem 8,8:1. Vozidlo má 

v tuto chvíli najeto 132 258km. 

Auto 2 

Druhé měření proběhlo rovněž na Škodě Felicia, tento vůz je však vyroben v roce 

1996. Motor je shodný s předchozím tedy zážehový o zdvihovém objemu 1,3litru, výkonu 

50kW a kompresním poměru 8,8:1. Vozidlo má v tuto chvíli najeto 65 728km.   

Popis průběhu měření 

Měření probíhalo v obou případech shodně, zde je relativně stručný popis jak 

probíhalo měření na jednom či druhém autě. Jako první musela být zkontrolována baterie, 

protože je velice důležité, aby měl motor při měření stejné otáčky. Pokud by byly otáčky 

u prvního auta výrazně nižší než u druhého auta, výsledek by nemohl být považován za 

objektivní, protože při pomalém stlačování by vzduch ze spalovacího prostoru unikal a měření 

by nemělo význam. Dalším krokem bylo vyšroubování všech čtyř svíček a do závitu místo 

jedné svíčky byl našroubován přístroj na měření komprese. Škrticí klapka byla naplno 

otevřena a přes spouštěč se otáčelo motorem. Měření proběhlo pro každý válec dvakrát 

a hodnoty byly zapsány do tabulky. 

 

První auto 

válec 1 2 3 4 

první měření [BAR] 12,5 9,1 6 9 

druhé měření [BAR] 12,7 9 6,5 9,2 

 

Druhé auto 

válec 1 2 3 4 

první měření [BAR] 12,6 12,2 12,7 12,4 

druhé měření [BAR] 12,7 12,3 12,6 12,5 
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Obrázek 16 Našroubovaný přístroj pro měření komprese 

 

7.3 POPIS PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ KOMPRESE 

Tento přístroj byl vyrobený doma, pro měření tlaků ve válcích u malých motocyklů 

jako je například JAWA 50 pionýr. U strojů s malým objemem je velice podstatné mít 

správný tlak ve válci z hlediska jízdní dynamiky. Přístroj se skládá ze závitu, který byl použit 

ze zapalovací svíčky, dále z automobilového ventilku umístěného uvnitř závitu, jenž slouží 

k tomu, aby tlak z tlakoměru neunikal a bylo jej možné odečíst i po měření. Poslední částí je 

Bourdonuv tlakoměr použitý z redukčního ventilu od kyslíkové lahve, na kterém je možné 

odečíst naměřený tlak. 
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Obrázek 17 Přístroj pro měření komprese 

Po ukončení měření se studeným motorem byly našroubovány svíčky zpět na své 

místo, motor byl nastartován asi 5minut (na dobu potřebnou k zahřátí na provozní teplotu). 

Celé měření se opakovalo stejně, jako je výše popsáno. Měření komprese u motoru zahřátého 

na provozní teplotu má své důvody:  

1) písty v motoru jsou ze slitin hliníku a válce z litiny, z toho plyne, že při provozní teplotě se 

vymezí vůle mezi pístem a válcem. Proto jsou tedy naměřené hodnoty vyšší a zároveň 

důležitější. 

2) většinu času motor běží v provozní teplotě, proto je pro jízdu nepodstatné jestli je ve 

válcích dobrá komprese i za stavu kdy motor provozní teplotu nemá.  

 

První auto 

válec 1 2 3 4 

první měření [BAR] 13 10,5 9,3 12 

druhé měření [BAR] 12,7 11 9,1 12,2 
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Druhé auto 

válec 1 2 3 4 

první měření [BAR] 13,5 13,4 13,8 13,1 

druhé měření [BAR] 13,4 13,6 13,5 13,3 

 

7.4 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ 

Z měření vyplývá, že motor v autě 1 je v horším stavu, což se dalo předpokládat, už po 

změření tlaků motoru, který nebyl zahřátý na provozní teplotu, protože by měly být ve všech 

válcích přibližně stejné. To, že je v horším stavu také značí to, že motor má relativně velikou 

spotřebu oleje a to asi 0,5l/1000km. Z této diagnostiky tedy vyplývá, že podle tlaku ve válci je 

možné určit velikost opotřebení, ale není dobré se spoléhat pouze na jednu metodu, aby 

výsledek byl objektivní. 
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ZAVER 

 

8 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci je definován tlak, jednotky tlaku požívané v Evropě i jinde ve 

světě. Je mnoho způsobů měření tlaku, tato práce je však zaměřena pouze na tři typy 

tlakoměrů a to hydrostatické, deformační a pístové. Dále je v této bakalářské práci uvedeno 

porovnání těchto tří tlakoměrů mezi sebou, ze kterého vyplývá, který tlakoměr je vhodné 

použít k měření určité velikosti tlaků, popřípadě tlakové diference. Je zde také podrobně 

rozebráno, který typ funguje na jakém principu.  

V závěru této práce je uveden příklad týkající se diagnostiky spalovacího motoru 

pomocí tlakoměrů, a také mnou provedené měření dvou shodných spalovacích motorů 

s různým stupněm opotřebení a následné zhodnocení. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

e [-] převodník tlakoměru 

et  převodník tlakoměru 

et1  převodník tlakoměru 

F [N] síla 

g (G) [m·s
-2

] tíhové zrychlení 

h [m] výška 

kt1  konstanta tlakoměru 

l (L) [m] délka 

mp [kg] hmotnost pístu 

mz [kg] hmotnost závaží 

p [pa] tlak 

r [m] poloměr 

S [m
2
] plocha 

α [°] úhel 

ρ [kg·m
-3

] hustota tlakoměrné kapaliny 

 


