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1) Rozdělení strojů pro výrobu a rozvod tlakového vzduchu 

 

S postupující technikou roste stále více význam vzduchotechnických strojů a zařízení. Tlakovým 

vzduchem se pohánějí pneumatické nástroje, nanášejí se barvy, apod. 

Pohon strojů tlakovým vzduchem má v porovnání s elektrickým pohonem určité výhody, a to 

především z hlediska bezpečnosti práce. Vzhledem k úrazům elektrickým proudem ve vlhkém 

prostředí a k možnosti vzniku elektrického jiskření je vždy bezpečnější pohon tlakovým 

vzduchem než elektrickou energií. 

 

 

Rozdělení strojů pro výrobu a rozvod tlakového vzduchu: 

 

1) Ventilátory jsou stroje, jejichž hlavním úkolem je doprava vzduchu.  
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2) Dmychadla jsou stroje, které vzduch nebo jiný plyn dopravují a mírně stlačují do přetlaku 0,3 

MPa. 
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3) Kompresory jsou stroje, které vzduch nebo plyn stlačují na přetlaky vyšší než 0,3 MPa.   
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2) Ventilátory 

Ventilátory jsou rotační stroje, které nasávají vzduch lopatkami oběžného kola. 

Rozdělení podle tlaku:  

- nízkotlaké (větrání, vytápění, odsávání par, atd.) 
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- středotlaké (odprašovací zařízení) 
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- vysokotlaké (doprava sypkých hmot)  
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3) Písemná část do sešitu 
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