
B TECHNIK s.r.o.
Petr Šmejkal - jednatel

Úspory energie při výrobě a distribuci stlačeného vzduchu



Představení firmy B TECHNIK s.r.o.

•Založení 1994, 8 zaměstnanců

•800 prodaných šroubových kompresorů

•25 km rozvodů stl. vzduchu

•3,5 mil km cest za zákazníky



Sídlo firmy – Brněnská ul. Třebíč



Prodejna:













Stlačený vzduch:



Odsávání:



Čistící a úklidová technika:



Nářadí a dílenské vybavení:



Reference – významní zákazníci



Otázky a odpovědi

• Kdo z přítomných má ve svém provozu kompresor (y)?

• Kdo zná jeho značku?

• Kdo zná jeho příkon?

• Kdo zná jeho konstrukci (pístový, šroubový)? 

• Kdo zná jeho typ regulace (plynulá, start/stop,…)?

• Kdo ví k čemu se v jeho systémech používá stlačený 
vzduch?

• Kdo má analýzu efektivity výroby a využití stl. vzduchu a 
potenciál úspor? A kdo by ji chtěl?  



Podle studie VDMA z roku 2013 bylo v Německu 40% 
vyrobeného stlačeného vzduchu nevyužito pro své účely, 
ale zmařeno ztrátami

Hlavní typy ztrát:
1. Neefektivita stlačování vzduchu (konstrukce a 

regulace kompresorů a jejich nesprávné nasazení)
2. Netěsnosti
3. Tlakové ztráty vlivem nesprávného průměru potrubí 

resp. použitím nevhodných materiálů   



Kolik nás stojí provoz kompresoru?



Kolik nás stojí provoz kompresoru?



Optimalizace systémů stlačeného vzduchu



Kolik stojí kompresor?
Při provozu 10 let: 

5% investice
10% servis

85% energie



Optimální kompresor:

• Konstrukce kompresorů (pístové vs. šroubové)



• Start / volnoběh / stop:

Optimální kompresor (typy regulace šroubových kompresorů):



Optimální kompresor (typy regulace šroubových kompresorů):

• Plynulá 



Optimální kompresor (typy regulace šroubových kompresorů):



Využití odpadního tepla z kompresoru
• V kompresoru se přemění jen max. 20% energie na stlačení vzduchu a 

10% pro ohřev kompresoru. 

• Zbytek  je „odpadní“ teplo. Lze ho využít?  

• Ano, ale jak? 
• Odtahem ventilátorem mimo kompresorovnu. 

• Rekuperací ohřevem vody ve výměníku.

• Co s tou ohřátou vodou? 



Využití odpadního tepla z kompresoru



• Rychlospojky
• Spoje hadic
• Pneumatické prvky a spoje
• Kohouty
• Spoje rozvodů stl. vzduchu

Netěsnosti:



Netěsnosti



Netěsnosti
• Rychlospojky:

Hobby rychlospojka z mosazi za 100,-
Kč

Ocelová (bezpečnostní) rychlospojka z oceli za 500,- Kč

vs.

Příklad: 30 rychlospojek s netěsností 1 mm = 
30 x 0,4 kW = 12 kW x 8 hod denně = 250 pracovních dnů = 24 000 kWh x 10,- Kč (za 1 kWh) = 

240.000,- Kč roční ztráty !!! 
(30 nových rychlospojek za 500,- Kč = 15.000,- Kč)



Tlakové ztráty
• Vlivem špatného průměru potrubí použitého na rozvody stl. vzduchu 



Tlakové ztráty

• Vlivem použití nesprávného materiálu na rozvody



Vím, že máme nedostatky, ale co teď s tím?

• Přizvete si odbornou firmu

• Při první prohlídce dojde k posouzení jak moc do hloubky je 
třeba analyzovat problémy

• Dohoda o spolupráci

• Měření spotřeby stlačeného vzduchu 

• Analýza potenciálu úspor při optimalizaci kompresorové stanice

• Hledání a popis netěsností 

• Vyčíslení ztrát a potenciálu úspor vs. investice (návratnost)



Závěr

•Věřím, že Vás moje informace zaujaly

•Děkuji za pozornost



Závěr

Děkuji Vám 
Petr Šmejkal


