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Princip funkce

Plováčkové průtokoměry patří do skupiny 
průtokoměrů s proměnlivým průřezem [3], 
u nichž se s měnícím se průtokem mění prů-
točná plocha při přibližně stálém tlakovém 
spádu na zúženém průřezu. Na 
obr. 1 jsou znázorněny základ-
ní typy měřidel s proměnlivým 
průřezem. Na obr. 1a je plováč-
kový průtokoměr, který je tvo-
řen kónickou trubicí, v níž je 
umístěn plováček, který teku-
tina nadnáší při proudění smě-
rem vzhůru. U dalších typů je 
použita válcová trubice a v ní 
je umístěn buď vedený kuželo-
vitý trn (plovák) zapadající do 
clony (obr. 1b), nebo píst pohy-
bující se v perforovaném válci 
(obr. 1c), anebo otočná klapka 
(obr. 1d). U všech těchto měři-
del se mění průtočný průřez při 
změně průtoku; u měřidla s pís-
tem se mění průtočná plocha ot-
vorů ve stěně perforovaného válce. Plováček 
či jiný prvek je udržován v základní polo-
ze gravitací a měřidlo musí být umístěno ve 
svislé poloze.

Plováčkový průtokoměr patří mezi nejroz-
šířenější průtokoměry ze skupiny průtokomě-
rů s proměnlivým průřezem. Hlavní funkční 
částí měřidla je svisle umístěná měřicí trubi-
ce mírně kuželovitého tvaru, nahoru se roz-
šiřující (úhel kužele je ve skutečnosti menší 
než 2°). Měřená tekutina proudí trubicí smě-
rem vzhůru a v jejím proudu se vznáší rotační 
tělísko (obr. 2). Tělísko se obvykle označuje 
jako plováček, přestože označení neodpoví-
dá fyzikální podstatě měřicí metody, proto-
že tělísko pro svou hmotnost neplave. Podle 
velikosti průtoku zaujme rotační tělísko vyšší 
nebo nižší polohu, čímž se změní průřez, kte-
rým tekutina protéká. Tlakový spád a rychlost 
proudu v místě zúžení zůstávají konstantní. 
Měřítkem průtoku je vertikální poloha tělís-
ka h. Stupnice bývá vyznačena přímo na tru-
bici zhotovené z průhledného materiálu. Na 
horním okraji tělíska jsou šikmé zářezy, takže 
účinkem proudícího prostředí se uvede tělísko 

Plováčkové průtokoměry – průtokoměry 
s proměnlivým průřezem

do rotačního pohybu, čímž se stabilizuje jeho 
poloha v trubici. Tělíska mívají i jiný tvar 
a někdy bývají vedena na lanku nebo na tyči.

Při určitém konstantním průtoku zaujme 
tělísko určitou polohu a v té setrvá, dokud se 
průtok nezmění. Za tohoto stavu jsou v rov-

nováze všechny síly působící na tělísko. Smě-
rem dolů působí tíha tělíska Fg a směrem na-
horu vztlak Fv a síla proudícího média Fm, 
skládající se z tlakové síly Fp a ze třecí síly 
Ft. Síla Fp je dána součinem plochy tělíska s 
a rozdílu tlaků Δp před tělískem a za ním. 
Na velikost tlakové a třecí síly má vliv způ-
sob obtékání tělíska, který lze měnit změnou 
tvaru tělíska. Při velkých hodnotách Rey-
noldsova čísla Re převládají síly setrvačné; 
uplatňuje se hlavně hustota a neuplatňuje se 
viskozita média. Při malých hodnotách Re 
převládají síly třecí a uplatňuje se zde zejmé-
na viskozita média.

Rovnováha sil v těžišti tělíska T je obec-
ně dána vztahem

Fg = Fv + Fp + Ft (1)

Za předpokladu turbulentního obtékání je 
možné třecí sílu Ft zanedbat a po dosazení

Fg = Vt ρt g
Fv = Vt ρt g
Fp = A2 Δp

lze po úpravě vyjádřit tlakový spád na tělís-
ku Δp vztahem
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kde
Vt je objem tělíska,
ρt hustota tělíska,
ρm hustota média,
g gravitační zrychlení,
A2 plocha největšího příčného řezu tělíska.

Protože všechny veličiny na pravé straně 
rovnice (2) jsou konstantní, je konstantní i Δp 
a tělísko stoupá, popř. klesá tak dlouho, do-
kud není změnou průtočného průřezu dosa-
ženo rovnovážného stavu. Průtočným průře-
zem je mezikruží o ploše ΔA = (A1 – A2), kde
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Plocha mezikruží je funkcí polohy h rotač-
ního tělíska. Má-li být stupnice průtoku line-
ární, měla by mít trubice tvar rotačního para-
boloidu. Při menších požadavcích na přesnost 
vyhovuje trubice kuželovitého tvaru. Bude-li 
mít měřicí trubice velmi malý vrcholový úhel, 
bude poloha plováku téměř lineárně závislá 
na objemovém průtoku.

Průtokovou rovnici pro plováčkový průto-
koměr je možné odvodit z analogické rovni-
ce, která platí obecně pro průřezová měřidla, 
např. pro clonu:
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Plováčkový průtokoměr se poměrně často používá k měření objemového průtoku plynů 
nebo kapalin jak při laboratorním, tak při provozním měření. Jde o jednoduché a spo-
lehlivé měřidlo, které může poskytovat výstupní údaj i bez dodávání pomocné energie. 
Tento článek, který doprovází přehled trhu plováčkových průtokoměrů, popisuje funkční 
princip měřidla, jeho základní vlastnosti, přednosti a nedostatky i možnosti využití. Zmí-
něna je historie měřidla a diskutováno je i pojmenování tohoto průtokoměru.

Tab. 1. Odkazy na videosoubory: princip činnosti plováčkových průtokoměrů

Název Odkaz
Krohne: Variable area flowmeters https://www.youtube.com/watch?v=DVLBDm9c8ak
Krohne: Principle of Variable Area 
Flowmeters

https://www.youtube.com/watch?v=Pz-Mvdc6nf4

ABB: FlowMaster Flow Tutorials – 
Variable area flowmeters

https://www.youtube.com/watch?v=ulb8jCttq5A

Brooks Instrument: MT3809G 
Metal Tube Variable Area 
Flowmeter – Principle of Operation

https://www.youtube.com/watch?v=ImdQ2kUOrJo

Obr. 1. Základní typy průtokoměrů s proměnlivým průře-
zem (upraveno podle [4]): a) průtokoměr plováčkový, b) se 
clonou a plovákem, c) s perforovaným válcem, d) s klapkou
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kde
C je průtokový součinitel měřidla,
β poměr průměru clony a světlosti potrubí,
A průřez clony.

Bude-li výraz
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nahrazen průtokovým součinitelem plováčkové-
ho průtokoměru Ct, místo průtočného průřezu 
clony A bude uvažována plocha mezikruží ΔA 
a za Δp bude dosazeno ze vztahu (2), získá se:
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kde průtokový součinitel Ct je funkcí tvaru tě-
líska a hodnoty Re a značně závisí na visko-
zitě tekutiny. Pro laminární proudění se hod-
nota součinitele značně mění s rychlostí, při 
turbulentním proudění je přibližně stálá. Pro 
každou hodnotu průtoku QV se tělísko ustá-
lí v takové poloze, aby plocha mezikruží ΔA 
odpovídala vztahu (4).

Hodnota součinitele Ct závisí na tvaru plo-
váku. Pro rotující plováček a tekutinu s malou 
viskozitou při turbulentním toku je hodnota 
téměř konstantní. Pro trubice s malým vrcho-
lovým úhlem je průtočný průřez ΔA lineár-
ní funkcí polohy h a všechny ostatní veličiny 
v rovnici (4) jsou při měření konstantní. Z toho 
plyne, že stupnice rotametru je přibližně lineár-
ní a je možné napsat kalibrační rovnici ve tvaru

Qv = a ΔA + b (5)

kde a, b jsou empirické konstanty.

Několik odkazů na videosoubory popisu-
jící princip funkce plováčkových průtokomě-
rů je v tab. 1.

Závislost údaje na hustotě

Z průtokové rovnice je zřejmé, že údaj 
přístroje závisí na hustotě měřené látky. Je-
-li třeba měřit plováčkovým průtokoměrem 
jinou látku, než na kterou byl kalibrován, je 
nutné provést přepočet. Pro stejné postavení 
tělíska pro různé tekutiny platí
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U plynů, kde lze předpokládat, že hustota tě-
líska ρt je mnohem větší než hustota média ρm, 
je možné pro přepočet použít přibližný vztah
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Závislost na hustotě kapaliny lze potlačit 
vhodnou volbou hustoty tělíska tak, aby pla-
tilo ρt = 2ρm; za tohoto předpokladu bude vý-
raz v závorce v rovnici (4) roven 1.

Závislost údaje na viskozitě

Vliv viskozity lze zanedbat při turbulent-
ním charakteru obtékání tělíska tekutinou 
s malou viskozitou. Při nižších hodnotách 
Re a větší viskozitě tekutiny je možné vliv 
viskozity potlačit vhodnou volbou tvaru plo-
váku. Aby změna viskozity neovlivňovala 
údaj o průtoku, musí být třecí síla Ft co nej-
menší. Toho se dosahuje zejména minimali-
zováním třecí plochy v místě největšího zú-
žení průtočného průřezu. Plovák má v tom-
to případě ostré hrany, jako např. na obr. 3d. 
Pro značně viskózní média není použití plo-
váčkového průtokoměru vhodné.

Konstrukční provedení

Plováčky

Plováčky se vyrábějí z materiá lů 
odolných proti korozi (korizovzdor-
ná ocel, titan, safír, tantal, hliník 
aj.). Různé materiály se využívají 
také z důvodu možné úpravy měři-
cího rozsahu prostřednictvím změ-
ny hmotnosti plováku.

Tvary plováčků a jejich materiál 
se liší podle druhu měřené tekutiny 
a velikosti průtoku. Vybrané základní tvary 
plováčků jsou znázorněny na obr. 3. Obecně 
lze plováčky rozdělit do dvou skupin:
– rotační: opatřené např. šikmými zářezy, kte-

ré při průtoku tekutiny uvedou plováček do 
rotace a tím se stabilizuje jeho poloha,

– vedené: plovák je veden na tyči nebo na 
struně, popř. je veden pomocí tří žeber vy-
tvořených na vnitřní straně měřicí trubice.

Charakteristickým znakem plováčků je ost-
rý okraj, který usnadňuje čtení polohy. Poloha 
kulovitých plováčků se odečítá ve středu kulič-
ky (způsob odečítání polohy je v obr. 3 vyzna-
čen čárkovanou čárou). Kulovité plováčky jsou 
často používány v měřicích trubicích s malým 
průměrem. Složitější geometrie plováčku může 
snížit citlivost na viskozitu kapaliny.

Měřicí trubice

Měřicí trubice jsou nejčastěji skleněné, 
vyrobené z borosilikátového skla, a jsou chrá-
něné proti poškození. Ke zhotovení průhled-
ných trubic se používají také plastové trub-
ky z PVC, polyamidu aj. Provozní snímače 
mají trubice z kovových a plastových mate-
riálů. Kovové měřicí trubice se používají při 
měření za vysokého tlaku a teploty nebo při 
měření nebezpečných látek. Bývají vyrobe-
né z korozivzdorné oceli, která je nemagne-
tická a umožňuje magnetické snímání polohy 
plováčku. Průtokoměry pro chemický, potra-
vinářský a farmaceutický průmysl mají tru-
bice vyrobené z korozivzdorného materiálu 
a všechny části přicházející do styku s mě-

řeným médiem jsou opracovány tak, aby se 
nevytvářely nežádoucí usazeniny. Takové pří-
stroje jsou vhodné např. pro měření průto-
ku mléka, smetany, jedlého oleje, velmi čis-
té vody apod. Pro měření agresivních médií 
jsou k dispozici měřicí trubice s keramickou 
nebo teflonovou výstelkou. Ukázky prove-
dení provozních plováčkových průtokomě-
rů jsou na obr. 4.

ΦD

Φd

Obr. 2. Princip plováčkového průtokoměru

Obr. 3. Základní tvary plováčků: a) rotační, b) kulovitý, 
c), d) vedené

Obr. 4. Provozní plováčkové průtokoměry: a) rotametr RAGN se skleněnou trubicí, b) RAKD 
s kovovou trubicí (oba viz www.yokogawa.com), c) H250-M9 s kovovou trubicí pro potravi-
nářství a farmacii (www.krohne.cz), d) celokovový rotametr FAM540 s alarmovými signály 
a proudovým výstupem (www.abb.cz/mar)

d)a) b) c)
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U skleněných trubic se poloha plováčku 
odečítá vizuálně, u neprůhledných trubic 
lze polohu snímat magneticky, pneumatic-
ky, fotoelektricky, pomocí indukčního vysí-
lače apod., což umožňuje získat např. prou-
dový signál 0/4 až 20 mA vhodný k dalšímu 
zpracování. Při použití magnetické spojky 

může provozní přístroj pracovat čistě me-
chanicky, bez elektrického napájení. Měři-
cí trubice může být vybavena magnetický-
mi či jinými snímači mezních hodnot po-
lohy plováčku.

Speciální konstrukční provedení

Existují i plováčkové průtokoměry se dvě-
ma plováky (jeden je citlivý na rychlost a dru-
hý na hustotu), které lze využít k přibližné-
mu měření hmotnostního průtoku. K měření 
průtoků ve velkém rozsahu se používají ro-
tametry se dvěma kulovitými plováčky s růz-
nou hmotností. Při narůstajícím průtoku se 
nejprve odečítá poloha lehčího plováku a po 
dosažení hranice stupnice se odečítá poloha 
těžšího plováku [5].

Instalace průtokoměru

Plováčkové průtokoměry musí být insta-
lovány do potrubí ve svislé poloze, přičemž 

velikost průtokoměru by měla odpovídat ve-
likosti potrubí. Průtokoměry se obvykle ne-
používají pro potrubí s průměrem přesahují-
cím 100 mm. Připojení plováčkového průto-
koměru nevyžaduje rovné úseky potrubí ani 
v přívodní, ani ve výstupní části. Průtokoměr 
by neměl být vystaven silnějším vibracím 

ani vlivu silného magnetického pole.
Pro nastavení průtoku média měře-

ného plováčkovým průtokoměrem se 
často používají jehlové ventily. Na obr. 
5 jsou znázorněny tlakové poměry při 
různém připojení jehlového ventilu (p 
označuje provozní tlak v plováčkovém 
průtokoměru). Pokles tlaku v průtoko-
měru je obvykle zanedbatelný. Při mě-
ření průtoku plynů a par se doporučuje 
s ohledem na stlačitelnost média, aby 
ventil byl umístěn na výstupu z prů-
tokoměru. Při tomto uspořádání bude 
tlak v průtokoměru přibližně kon-
stantní a nezávislý na kolísání tlaku p2 
v aparatuře po proudu (obr. 5a). Je-li 
plyn z průtokoměru odváděn do pro-
storu s atmosférickým tlakem, lze ven-
til umístit před průtokoměr (obr. 5b). 
Při měření plynu se doporučuje, aby 

minimální provozní tlak byl roven asi pětiná-
sobku tlakové ztráty měřidla. Při měření plynů 
nebo par se obecně doporučuje volit uspořádá-
ní ventilů tak, aby tlak uvnitř měřidla byl po-
kud možno konstantní a odpovídal hodnotám 
při kalibraci průtokoměru [2], [7]. Při měře-
ní kapalných médií není objem ovlivněn změ-
nami tlaku, a proto je možné ventil připojit  
libovolně.

Na obr. 6 jsou příklady instalace provoz-
ních plováčkových průtokoměrů používa-
ných k měření a regulaci průtoku etanolu 
při destilaci v lihovaru a při měření průto-
ku v mlékárně.

Vlastnosti

Nejistota u laboratorních plováčkových 
průtokoměrů bývá ±0,4 % z měřené hodnoty, 
u průmyslových provozních přístrojů ±1 až 
±4 % z rozsahu při poměru maximálního 
a minimálního průtoku 10 : 1 [10].

Nejistota při provozním měření je vý-
znamně ovlivňována konkrétními provoz-
ními podmínkami. Zatímco při měření ply-
nů má rozhodující vliv na polohu plováku 
hustota, při měření kapalin je to vedle hus-
toty i viskozita média. Vzhledem k tomu, 
že hustota i viskozita kapalin závisejí na 
teplotě a u plynů i na tlaku, je vliv pro-
vozních podmínek na údaj průtokoměru 
zřejmý. Při změně druhu měřeného média 
(jeho hustoty, popř. viskozity) nebo i jen 
při změně podmínek (teploty a tlaku) je 
nutné přístroj rekalibrovat nebo přepočí-
tat měřené údaje.

Plováčkové průtokoměry pro 
měření průtoku kapalin bývají 
kalibrovány při průtoku vody, 
průtokoměry pro měření plynu 
se kalibrují vzduchem. K přepoč-
tu údaje pro další tekutiny jsou 
od výrobců k dispozici tabulky, 
nomogramy či počítačové pro-
gramy. U přístrojů pro univerzál-
ní použití může být stupnice zna-
čena v milimetrech a pro urče-
ní průtoku konkrétní tekutiny je 
k dispozici přepočítávací faktor 
v závislosti na parametrech měři-
cí trubice, plováčku, tlaku a tep-

lotě. U provozních průtokoměrů je výhod-
nější, aby byla stupnice přístroje vyznačena 
přímo v jednotkách průtoku konkrétní teku-
tiny za stanovených provozních podmínek.

Plováčkový průtokoměr lze použít k mě-
ření průtoku plynů i kapalin, patří mezi lev-
ná měřidla a přímo ukazující přístroje nevy-
žadují žádnou pomocnou energii (napájení). 
Tlaková ztráta na měřidle je přibližně kon-
stantní a obvykle bývá menší než 7 kPa [4].

Přednosti a nevýhody plováčkových prů-
tokoměrů jsou shrnuty v tab. 2.

Použití

Plováčkové průtokoměry se používají 
k měření průtoku homogenních tekutin s nej-
různějšími fyzikálními a chemickými vlast-
nostmi. Průměry trubic se pohybují v rozmezí 
15 až 100 mm. Měřidla se skleněnými trubice-
mi mohou pracovat při teplotě do 200 °C a tla-
ku 1 MPa, s kovovými trubicemi až 540 °C 
a tlaku až 5 MPa [5]. Měřicí rozsahy pro mě-
ření průtoku vody jsou od 0,04 l/h do 150 m3/h 
a vzduchu od 0,5 l/h do 3 000 m3/h [10].

Obr. 5. Tlakové poměry při zapojení plováčkového prů-
tokoměru a ventilu (p – provozní tlak v průtokoměru): 
a) ventil na výstupu, b) ventil na vstupu, c) ventil na 
vstupu i výstupu

F F F

Obr. 6. Instalace plováčkových průtokoměrů v průmyslových provozech (foto: M. Kmínek):  
a) rotametr Krohne H255 M9 (www.krohne.cz), b) rotametr ABB-FAM 540 (www.abb.cz/mar) 
– oba při měření průtoku etanolu v lihovaru Dobrovice, Tereos TTD, a. s., c) regulace průtoku 
mléka s využitím rotametru Krohne H255, d) ukazovací skleněný rotametr v provozu mlékárny

d)a) b) c)

Obr. 7. Pružinový průtokoměr s proměnlivým průřezem  
i tlakovým spádem
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Historie měřidla a jeho pojmenování
Počátek historie plováčkových průtokoměrů je možné datovat rokem 1868, kdy Ameri-

čan Edmund Chameroy popsal v patentovém spisu princip průtokoměru s kónickou trubicí, 
ve které byl umístěn pohyblivý plovák [1], [2]. V roce 1908 si Karl Küppers nechal paten-
tovat průtokoměr s rotujícím plovákem, který byl opatřen drážkami a při průtoku tekutiny 
se otáčel. V odborných pojednáních se již tehdy poukazovalo na skutečnost, že průtokoměr 
může správně fungovat pouze v tom případě, že hustota plováku je větší než hustota měře-
ného média, a že tedy nejde o plovák v pravém slova smyslu. O realizaci a výrobu průtoko-
měru s rotujícím plovákem se zasloužil německý vynálezce a podnikatel Felix Meyer, který 
založil v roce 1909 v Cáchách továrnu Deutsche Rotawerke GmbH. Od názvu firmy bylo 
odvozeno i pojmenování průtokoměru – rotametr. I toto pojmenování průtokoměru není bez-
chybné, protože název svádí k domněnce, že by to mohl být přístroj k měření rotace (otáče-
ní). V roce 1921 začala výroba plováčkových průtokoměrů ve firmě Krohne [2]. V současné 
době vyrábí plováčkové průtokoměry mnoho výrobců; mezi významné patří nástupce firmy 
Rotawerke, společnost Rota Yokogawa GmbH & Co. KG, a dále společnosti Krohne Mess-
technik GmbH, ABB Ltd, Kobold Messring GmbH, Siemens AG a další.

V anglicky psané literatuře se pro tento typ průtokoměru nejčastěji používá označení va-
riable area flowmeter – průtokoměr s proměnlivým průřezem, méně často float flowmeter. 
V německé literatuře se průtokoměr tohoto typu označuje termínem Schwebekörper Durch-
flussmessgerät, což lze přeložit jako průtokoměr s tělískem ve vznosu. Německé označe-
ní zřejmě nejlépe vystihuje princip činnosti průtokoměru. V ČSN EN 24006 [3] je uvedeno 
označení plováčkový průtokoměr a přístroj je zařazen do skupiny průtokoměrů s proměnli-
vým průřezem. Termín rotametr není uveden v žádné názvoslovné normě, ale lze se s ním 
setkat poměrně často jak v české, tak i v cizojazyčné odborné a firemní literatuře.

Plováčkové průtokoměry lze s výhodou 
využít jako záložní provozní měřidla, protože 
nepotřebují žádné externí napájení. Vhodné 
jsou tam, kde je zapotřebí orientačně vizuál-
ně sledovat průtok pro informativní měře-
ní v laboratorních i provozních aparaturách. 
V těchto případech bývá do sestavy s průto-
koměrem začleněn jehlový ventil, který slou-
ží k nastavení požadovaného průtoku, popř. 

může být do sestavy integrován i vhodný re-
gulátor průtoku. Moderní přístroje jsou vy-
baveny převodníky signálu a poskytují ana-
logový výstup např. 4 až 20 mA, umožňují 
číslicovou komunikaci např. HART, Profi-
bus, Foundation Fieldbus aj. a jsou opatřeny 
nastavitelnými mezními spínači.

Průtokoměry nacházejí uplatnění v che-
mickém a petrochemickém průmyslu, a to 
často pro použití v prostředí s nebezpečím 
výbuchu. Přístroji s kovovými trubicemi lze 
měřit horkou vodu, páru, kyselé i zásadité lát-
ky. Existují však i omezení v možnostech po-
užití. Průtokoměry tohoto typu jsou vhodné 
převážně pro čisté tekutiny. Při měření znečiš-
těných tekutin mohou usazeniny na plováku 
významně ovlivnit přesnost (až ±4 % plné-
ho rozsahu stupnice); bubliny plynu v kapa-
lině se mohou rovněž zadržovat na plováku 

a ovlivnit tak přesnost. Nepřípustné jsou i tla-
kové rázy v potrubí, které mohou být příčinou 
mechanického poškození plováku.

S plováčkovými průtokoměry se lze se-
tkat v téměř každém průmyslovém procesu 
v chemickém, petrochemickém, farmaceu-
tickém a potravinářském průmyslu, ve stro-
jírenství a v mnoha dalších odvětvích. Čas-
to se používají jako indikátory průtoku, jako 

měřidla při odběru vzorků pro analýzu, jako 
měřidla průtoku při provzdušňování, probub-
lávání nebo inertizaci aparatur apod.

Pružinové průtokoměry

Nevýhodu montáže plováčkového průto-
koměru jen do svislé polohy odstraňuje pru-
žinový průtokoměr, který rovněž patří do sku-
piny průtokoměrů s proměnlivým průřezem. 
Zatímco u plováčkového průtokoměru je di-
rektivní silou působící na plováček gravita-
ce a vztlak, u pružinového průtokoměru je 
direktivní síla vyvolávána pružinou. Průto-
koměry tak mohou pracovat i v horizontální 
poloze. Síla pružiny působí na pohyblivé tě-
leso vhodného tvaru, které při nulovém prů-
toku uzavírá otvor clony (obr. 7). Při průto-
ku tekutiny působí na těleso proti síle pružiny 

tlaková síla proudícího média. Jako výstupní 
informaci lze využít buď změnu polohy po-
hyblivého tělesa, nebo změnu rozdílu tlaků. 
Změnu polohy tělesa lze snímat podobně jako 
u plováčkových průtokoměrů např. magne-
ticky a měřidlo může být vybaveno spínači 
pro indikaci mezních stavů průtoku. Průto-
koměr může být provozován v libovolné po-
loze a direktivní silou pružiny lze upravit mě-
řicí rozsah. Pro zachování přijatelné nejistoty 
jsou kladeny mimořádné požadavky na stálost 
vlastností pružiny [5].

Těmto průtokoměrům se podrobně věnu-
je článek na str. 20. Další velkou výhodou, 
kromě možnosti montáže s vodorovnou tru-
bicí, je také možnost kompenzovat viskozi-
tu média.
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Tab. 2. Přednosti a nedostatky plováčkových průtokoměrů

Přednosti: Omezení a nevýhody:
– jednoduché měřidlo,
– nízké investiční náklady,
– nízké náklady na instalaci,
– použitelné pro kapaliny, plyny, páru,
– malá tlaková ztráta měřidla,
– také pro agresivní média,
– přímo ukazující přístroje nepotřebují 

napájení, dlouhá životnost.

– nelze použít pro znečištěné a viskózní 
tekutiny,

– nelze použít pro pulzující průtok,
– větší nejistota údaje,
– provoz pouze ve svislé poloze, 
– nutná kalibrace pro danou hustotu 

a viskozitu média.


