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Měření průtoku 

Používají se dva průtoky: 

• objemový průtok Qv jednotka m3/s – používá se pro kapaliny; 

• hmotnostní průtok Qm jednotka kg/s – používá se pro plyny. 

Rozdělení průtokoměrů: 

Měřidla rychlostní 

Tato měřidla měří rychlost proudění. Objemový průtok pak vypočteme jako součin rychlosti proudění 

a průřezu potrubí 
SvQ

v
.=

. Bereme také ohled na to, že rychlost proudění u stěn potrubí je 

poněkud menší než uprostřed potrubí. 

Rychlostní měřidla mohou být: 

Rychlostní sondy 

Používá se například Prandtlova trubice. Je to malá sonda ponořená do proudícího média. Sonda 

snímá tlak ve směru proudění a z boku. Boční tlak odpovídá tlaku v potrubí (statický tlak). Tlak 
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ve směru proudění je větší o takzvaný dynamický tlak vzniklý zastavením proudění před ústím sondy. 

Tento tlak je úměrný rychlosti proudění. 

 

Na následujícím obrázku je detail Prandtlovy trubice. 
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Dále sem patří elektrická sonda. Do proudícího média je umístěno ohřívané vlákno. Čím rychleji 

médium proudí, tím je vlákno více ochlazováno. S teplotou se mění také jeho elektrický odpor, který 

měříme. 

 

Na následujícím obrázku je průtokoměr se žhaveným vláknem a detail vlákna. 
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Měření silových účinků proudu 

Používají se různá lopatková měřidla. Do proudícího média se umístí malé lopatkové kolo 

(Woltmanovo křídlo). Snímáme otáčky lopatkového kola například pomocí tachodynama. Mezi tato 

měřidla patří také anemometr pro měření rychlosti větru. 
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Jiné principy, například metoda solného mraku 

Používá se pro měření rychlosti toku potoků. Do vody se nalije solný roztok (solný mrak), který změní 

vodivost elektrod. Měříme pak dobu, za jak dlouho přejde solný mrak od jedněch elektrod ke 

druhým. 
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