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ABSTRAKT 

 

Návrh a konstrukce nízkoprůtokového směšovače plynů 

Na naší fakultě probíhá již několik let výzkum zabývající se možnostmi přežití pod 

lavinou. K tomuto výzkumu bylo zapotřebí vytvořit směšovač plynů, který by dokázal 

i při nízkých průtocích plynu nasimulovat složení vzduchu pod lavinou. Cílem této práce 

bylo vytvořit směšovač, který bude schopen udržet stabilní koncentrace plynů i při 

průtocích nižších než 30 l/min. 

Byl sestrojen směšovač fungující na principu pulzního dávkování plynů, který využívá 

pulzně šířkovou modulaci. Pro každý plyn byla vytvořena nízkoprůtoková 

a vysokoprůtoková větev obsahující 2/2 ventil a škrtící ventil pro regulaci průtoků. 

Přístroj byl otestován na přesnost a stabilitu. 

Byly naměřeny výsledky, na jejichž základě bylo určeno, že směšovač je schopný mísit 

plyny s přesností na 1 % při průtocích 10 až 30 l/min. Při nižších průtocích nedosahuje 

takto vysoké přesnosti.  

Klíčová slova  

Nízký průtok, Pulzně šířková modulace, Pulzní ventilace, Směšovač plynů   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Design and construction of low-flow gas blender:  

Our faculty has been conducting research on the possibilities of survival under an 

avalanche for several years. For this research, it was necessary to create a gas blender that 

could simulate the composition of the air under the avalanche even at low gas flows. The 

aim of this work is to create a mixer that will be able to maintain stable gas concentrations 

even at flow rates lower than 30 l / min. 

A mixer operating on the principle of pulse ventilation was built, which uses pulse width 

modulation. For each gas, a low-flow and high-flow branch were created containing a 2/2 

valve and a throttle valve for flow control. The device has been tested for accuracy and 

stability. 

The results were measured, on the basis of which it was determined that the mixer is able 

to mix gases with an accuracy of 1% at flow rates of 10 to 30 l / min. At lower flow rates, 

it does not achieve such high accuracy. 

Keywords 

Gas blender, Low flow, Pulse ventilation, Pulse width modulation
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Seznam symbolů a zkratek 

Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Význam 

l/min l·min-1 Litr za minutu (průtok) 

   

   

 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

MOSFET Polem řízený tranzistor (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) 

DC 

CO2 

NO2 

O2 

Fr 

Fg 

Stejnosměrný proud  

Oxid uhličitý 

Oxid dusný (Rajský plyn) 

Kyslík 

Tahová síla 

Gravitační síla  
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1 Úvod 

Tato práce je součástí dlouhodobého výzkumu ohledně možností přežití obětí laviny. 

Laviny jsou jednou z nejčastějších příčin zahynutí v horách během volnočasových aktivit. 

Existuje řada výzkumů zabývajících se touto problematikou z různých úhlů. Jednou 

z významných problematik v těchto studiích je difuzivita sněhu, tedy schopnost plynů 

procházet skrze sníh. K výzkumu difuzivity je potřeba vytvářet předem definované směsi 

plynů, které se pod závalem mohou šířit. Pro vytváření těchto směsí je používán 

směšovač. 

Směšovač je přístroj, jehož funkcí je mísení dvou a více plynů při požadovaném 

průtoku a koncentraci. Pro výzkum difuzivity sněhu je potřeba, aby směšovač dokázal 

udržovat požadované složení plynů ve směsi při dlouhodobém provozu i při nízkých 

průtocích. 

Je tedy důležité, aby směšovač dokázal držet přesnou koncentraci plynů ve směsi 

i při velice nízkých průtocích. Cílem práce je vytvořit směšovač který bude schopen 

přesně mísit více plynů při nízkých průtocích.  
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2 Přehled současného stavu 

Směšovače jsou v současné době běžně používanou přístrojovou technikou, která své 

využití nalezla v mnoha oborech, mezi které patří medicína, potravinářský průmysl a další 

průmyslové procesy. Směšování plynů je proces, při kterém je dokonale promícháváno 

dva a více plynů [1]. Jednotlivé části výsledného plynu bývají udávány nejčastěji 

v procentech nebo promile, tedy dílech na tisíc. Při mísení plynů pro specifické účely je 

třeba, aby byl přístroj schopen udržet požadované složení plynů ve směsi při 

dlouhodobém provozu. Pro mísení plynů se běžně používají dvě metody. První metodou 

je mechanické mísení plynů pomocí konvenčních rotametrů. Druhou metodou je 

elektronické mísení plynů pomocí pulzních trysek. V současné době se ke směšování 

plynů využívá elektronicky řízených směšovačů, které oproti v minulosti používaným 

mechanickým směšovačům mají výhodu, že změny tlaku v přívodu plynu ani změny 

atmosférického tlaku nemají vliv na dodávaný průtok [2].  

Obvykle jsou elektronické systémy samokalibrační a po ukončení směšování jsou 

všechny toky vypnuty. Při opětovném rozběhu stroj vždy vstupuje do známého stavu. 

V praxi provozovatel pouze nastaví požadované procentuální zastoupení jednotlivých 

plynů a celkový průtok v l / min jako nezávislé proměnné. Pokud obsluha potřebuje 

rychlou změnu složení plynu, komora se propláchne, ale občas může dojít k mírnému 

zpoždění při pozorování změny složení na výstupu čerstvého plynu [3-4]. 

Běžně používané směšovače medicinálních plynů jsou uzpůsobeny k mísení plynů při 

průtocích přesahujících 45 l/min a převážná většina z nich je schopna mísit pouze dva 

plyny, a to kyslík a vzduch [5-6]. V neonatologii se sice používají směšovače schopné 

udržet požadovanou koncentraci při průtocích 0-15 l/min, ale i tyto směšovače jsou 

převážně určeny pro mísení pouze dvou plynů [7].  

U směsí se dvěma plyny se používá proporcionální ventil, který současně mění tok dvou 

plynů. Při mísení více než dvou plynů se používá pro každý plyn samostatný ventil [8]. 

V obou případech píst uzavírá nebo otevírá otvor, a tak reguluje množství plynu 

protékajícího skrz něj. Ke změně polohy ventilu se v současnosti ve většině případů 

používá elektromotor, který se ovládá pomocí elektrického ovládání [9]. 

Pro laboratorní lavinové experimenty je potřeba sestrojit směšovač díky kterému by bylo 

možné testovat difuzivitu sněhu. K tomuto experimentu je potřeba směšovač, který je 

schopen mísit alespoň tři plyny při nízkých průtocích v rozmezí 0-30 l/min a udržet jejich 

přesné koncentrace po celou dobu experimentu s maximální odchylkou 1 %.  
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2.1 Rotametrické mísení plynů 

Jedná se o jeden ze základních typů mísení plynů. Mísení probíhá na základě poměru 

průtoků jednotlivých plynů skrz trubici, která se směrem vzhůru rozšiřuje. Uprostřed 

trubice se nachází plovák, který je nadnášen vzhůru proudem procházejících plynů 

a tlačen dolů gravitací. Z důvodu kuželovitého tvaru rotametru se oblast kolem plováku, 

kterou plyn proudí rozšiřuje, rychlost proudění a tažná síla se snižují, dokud nenastane 

rovnováha s gravitační silou. Na základě vystoupání plováku je určen průtok plynu. 

Odečty se obvykle provádějí v horní části nejširší části plováku. Výhodou rotametrů je 

nezávislost na dodávkách externí energie a lineární měřítko. Hlavními nevýhodami je 

tepelná závislost, nutnost svislé orientace a nízká rozlišovací schopnost v dolní části 

stupnice [10]. 

2.2 Mísení plynů pomocí proporčního ventilu 

Mechanické směšovací ventily plynu jsou k dispozici ve dvou verzích: jako 

dávkovací ventil nebo jako proporcionální ventil. Pro směsi se dvěma plyny jsou ideální 

proporcionální ventily. Ty mají dva přívody plynu a jeden vývod plynu. Uvnitř ventilu je 

kombinace pístu a otvorů. Když je ventil otočen, průtok jednoho plynu se zvyšuje pístem 

a průtok druhého plynu se současně úměrně sníží. Tímto způsobem se na výstupu 

proporcionálního ventilu vytvoří požadovaná směs plynů. U 3 nebo více plynů je 

používán jednodušší mechanické dávkovací ventily. Pro každý plyn je nutný jeden ventil. 

Uvnitř znovu zapracujte píst a otvor. V závislosti na rotaci ventilu píst otevírá nebo zavírá 

otvor a umožňuje větší či menší průtok plynu. Nastavením jednotlivých ventilů se 

dosáhne požadované směsi [11]. 

Obrázek 2.1: Schéma rotametru 
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2.3 Elektronické mísení plynů 

Elektrické směšovací ventily jsou v zásadě stejné součásti jako mechanické 

směšovací ventily. Pro směsi se dvěma plyny se používá proporcionální ventil, který 

současně upravuje průtok dvou plynů. S více než dvěma plyny je nutný pro každý plyn 

samostatný ventil. V obou případech píst uzavírá nebo otevírá otvor a reguluje tak 

množství plynu, které jím protéká. Na rozdíl od čistě mechanických ventilů se poloha 

ventilu nemění ručně, ale pomocí elektromotorů. Elektromotory jsou ovládány počítačem 

[12]. 

2.4 Mísení s pneumatickým regulátorem průtoku 

Na rozdíl od mechanických nebo elektrických směšovacích ventilů směšovače plynu 

s pneumatickým regulátorem průtoku nepracují s pístem a otvorem. Místo toho porézní 

těleso reguluje průtok plynu každého složky. V závislosti na požadovaném množství 

plynu plyn prochází menší nebo větší částí tohoto porézního tělesa pomocí otvoru. 

Samostatný plynový regulátor ovládá každý plyn. Interakce regulátorů vytváří 

požadovanou směs plynů [11]. 

2.5 Mísení s regulátory hmotnostního průtoku 

Varianta směšovače plynu, která se v posledních letech stala populárnější, používá 

regulátory hmotnostního toku. Směšovače regulují objemový průtok každého 

jednotlivého plynu. Pro každý plyn je vyžadován jeden regulátor hmotnostního průtoku. 

Pomocí tepelné vodivosti je detekován a regulován objemový průtok. Součet jednotlivých 

průtoků plynu nakonec dává výslednou směs [11]. 
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3 Cíle práce 

Cílem práce je vytvořit směšovač schopný mísit alespoň tři plyny. Vytvořený směšovač 

bude schopen mísit plyny při průtocích 0-30 l/min. Dále bude výsledný směšovač 

schopen udržet stabilní frakci plynů ve výstupní směsi s přesností 1 %. 

 

Přístroj bude otestován na přesnost a stabilitu míchání plynů a nastavování průtoků.  
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4 Metody 

4.1 Konstrukce 

Celý přístroj je umístěn do přenosné plastové bedny, která umožňuje snadnou 

mobilitu přístroje a zároveň přístroj chrání před poškozením. Do bedny byly vytvořeny 

čtyři vstupy pro plyn s medicínskými spojkami, které umožňují připojení jednotlivých 

plynů k přístroji. Plyn je po přístroji rozváděn pomocí 4 mm hadiček. K zajištění vyšší 

pevnosti a zvýšení použitelného prostoru byla v bedně vytvořena platforma 

z perforovaného plechu. K platformě jsou pevně uchyceny pomocí stahovacích pásků 

škrtící a 2/2 ventily. Do perforovaného plechy byly vytvořeny otvory pro redukční ventily 

a manometry, které jsou k platformě pevně přišroubovány. Po upevnění všech součástek 

do přístroje byla provedena kalibrace redukčních ventilů manometry pomocí suchého 

vzduchu. Poté byly redukční ventily za aretovány při hodnotě 2 bary. 

4.2 Princip míchání plynů 

Jako nejvhodnější metoda pro vytvoření požadovaného směšovače byla na základě 

rešerše zvolena metoda pulzního mísení. Tato metoda byla zvolena z důvodu snadného 

ovládání a dobré dostupnosti jednotlivých prvků systému. 

4.2.1 Pulsně šířková modulace 

Pulsně šířková modulace je modulace analogového signálu pomocí hodnot logické 

1 a 0. Signál je přenášen pomocí střídy. Střída představuje poměr mezi dobou, kdy je 

zaznamenávána logická 1 a tedy je vysílán signál a dobou kdy je zaznamenávána logická 

0 a žádný signál není vysílán. Střída bývá udávána v procentech a vzorec pro její výpočet 

lze zapsat jako: 

𝐷 =
τ

𝑇
∙ 100%, (4.1) 

Kde D je střída, τ je délka pulzu a T je délka periody. 

Pokud je střída určena na 50 % znamená to, že po dobu půl periody je vedena logická 

1 a druhou polovinu periody logická 0. Při mísení tří plynů při maximálním průtoku 30 

l/min s poměrem 1:1:1 je výsledný průběh zobrazen na obrázku 4.1 
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Z obrázku 4.1 vyplývá, že pro každý plyn je ovládací pulz stejně dlouhý a stejně 

vysoký. Díky tomu je možné docílit stejných koncentrací jednotlivých složek ve výsledné 

směsi. 

Pokud by byla požadovaná směs v poměru 1:0:2 zůstal by signál pro první plyn 

neměnný, pro druhý plyn by nebyl žádný signál vygenerován a pro třetí plyn by se délka 

impulzu zdvojnásobila. Průběh signálu při poměru 1:0:2 je viditelný na obrázku 4.2. 

 

 

 

Z obrázku 4.2 je patrné, že doba otevření pro třetí ventil se zdvojnásobila oproti 

předchozímu obrázku. U obou obrázků se jedná pouze o zobrazení principu funkce, 

jelikož reálný směšovač obsahuje pro každý plyn dva ventily. 

4.2.2 Pneumatická část 

Vstup do směšovače byl vybaven technickými spojkami, které umožňují snadné 

připojení plynů z medicínské rozvodné sítě. Od vstupu je každý plyn veden směšovačem 

pomocí hadiček o vnitřním průměru 4 mm. Po vstupu do přístroje je plyn veden na 

redukční ventil, pomocí kterého je nastaven pracovní tlak ve směšovači na 2 bary. 

Z redukčního ventilu je plyn pomocí T propojky rozdělen do dvou větví. Větev vysokého 

průtoku obsahuje 2/2 ventil, na který navazuje škrtící ventil nastavený na maximální 

průtok 25 l/min. Nízko průtoková větev obsahuje 2/2 ventil s navazujícím škrtícím 

Obrázek 4.1: Poměr stříd při 30 l/min s poměrem 1:1:1 

Obrázek 4.2: Poměr stříd při 30 l/min s poměrem 1:0:2 

Plyn 1 

Plyn 2 

Plyn 3 

Čas 

Plyn 1 

Plyn 2 

Plyn 3 

Čas 
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ventilem, který propouští maximální průtok 5 l/min při vstupním tlaku 2 barů. Hadičky 

spojující 2/2 ventil se škrtícím ventilem musejí být co možná nejkratší, aby filtroval 

pulzy. Díky takovémuto zapojení je možné provádět jemné ladění průtoků i frakce 

jednotlivých plynů ve výsledné směsi. Na obrázku 4.3 je možné vidět schéma zapojení 

pneumatického obvodu jednoho plynu pomocí elektroakustických analogií.  

 

Vzdušník je společný pro všechny větve a plní funkci nízkotlaké směšovací komory. 

Vzdušník dále slouží jako pneumatický filtr pulzů vyvolaných spínáním ventilů. 

4.2.3 2/2 ventil 

Ventil označován jako 2/2 je zařízení které umožňuje buď volný průtok, nebo 

průtoku zcela brání. Tyto ventily se často používají pro směrování procesní tekutiny na 

různá místa, spouštění a zastavování dávkových procesů a pro zapojení 

automatizovaných bezpečnostních funkcí. 

Elektromagnetický ventil se skládá ze dvou hlavních součástí: elektromagnetu a těla 

ventilu. Elektromagnet má elektromagnetickou indukční cívku kolem železného jádra ve 

středu. V klidu může být normálně otevřený nebo normálně uzavřený. Ve stavu bez 

napájení je normálně otevřený ventil otevřený a normálně uzavřený ventil je uzavřen. 

Pokud u normálně otevřeného ventilu proud protéká elektromagnetem, cívka je pod 

napětím a vytváří magnetické pole. To vytváří magnetickou přitažlivou sílu, která 

překoná tuhost pružiny a ventil se uzavře, naopak pokud je ventil normálně uzavřen, píst 

je zvednut tak, že těsnění otevírá otvor a umožňuje průtok média skrz ventil. Schéma 

ventilu je zobrazeno na obrázku 4.4. 

 

 

 

Obrázek 4.3: Elektroakustická analogie jedné větve plynu. 

Přípojka Redukce na 

tlak 2 bary 

2/2 ventil Škrtící ventil Vzdušník 
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Dvoucestný elektromagnetický ventil má dva porty, vstup a výstup. Směr toku je 

rozhodující pro zajištění správné funkce, protože zvolené ventily jsou uzavírány vysokým 

tlakem na vstupu. Z tohoto důvodu obvykle existuje šipka označující směr toku. 

Z dostupných ventilů byl zvolen ventil SMC VX212FAA, který je napájen napětím         

24 V a umožňuje maximální průtok 600 l/min. Maximální otevírací frekvence byla 

změřena a otestována při 25 Hz. 

4.2.4 Škrtící a redukční ventil 

Základním principem obou ventilů je změna průtočného průřezu pomocí regulačního 

orgánu. Díky tomu dochází nejen ke změně průtoku ventilem, ale také ke škrcení, které 

vzniká v blízkosti zúžení průtočného průřezu. Pokud je hlavním úkolem ventilu regulovat 

průtok za vzniku minimální tlakové ztráty jedná se o regulační ventil. Pokud je úkolem 

ventilu udržet tlakový rozdíl před a za ventilem jedná se o redukční ventil. 

4.3 Zapojení elektroniky 

Celý obvod je napájen pomocí zdroje stejnosměrného proudu (DC) s hodnotou napětí 

24 V. Ke zdroji je pro každý ventil připojena svorkovnice, která je sériově připojena 

k polem řízenému tranzistoru IRFBC20 (MOSFET). Ke každé svorkovnici je paralelně 

připojena usměrňovací dioda. MOSFET slouží k ovládání ventilu. Na gate polem 

řízeného tranzistoru je přiveden signál z D/A převodníku USB 6008 (National 

Instruments, Austin, Texas, USA), kterým je řízeno otvírání a zavírání ventilů. Téměř 

každá výkonová zátěž se chová jako induktivní. Z tohoto důvodu je zde paralelně 

zapojená usměrňovací dioda, která zde plní funkci ochrany tranzistoru před příliš 

vysokým indukovaným napětím z ventilu. Toto napětí je vytvořeno ve chvíli kdy se ventil 

vypne a dochází k překmitu. Po vypnutí tedy dochází k úbytku na diodě a nedochází 

Obrázek 4.4: 2/2 NC-ventil Obrázek: Tameson Figure 7 

Kde A-cívka, B-armatura, C-stínící cívka, D-pružina, E-píst, F-těsnění, G-tělo ventilu 
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k napěťové špičce. Z důvodu možné visuální kontroly, zda je obvod v provozu je k němu 

připojena signální dioda. Schéma elektroniky pro jeden ventil je vidět na obrázku 4.4. 

 

Elektronická část je také chráněna pomocí pojistky FSF 5x20 100mA 250V. 

4.4 Softwarová část 

K ovládání ventilů bylo využito prostředí LabView (National Instruments, Austin, 

Texas, USA). Tohoto softwaru bylo využito z důvodu jeho snadné dostupnosti a 

z důvodu, že je v něm dle informací výrobce možné vytvářet signály až do frekvence 30 

MHz. Pro každý ventil byl vytvořen ovládací prvek, který byl propojen s NI-DAQ USB 

6008. Tento prvek je dle parametrů udávaných výrobcem schopen vytvářet signál při 

hodnotách 0 a 1 s frekvencí 150 Hz Takto vytvořený signál byl přiveden na gate polem 

řízeného tranzistoru pomocí USB 6008. Pro správnou funkci systému je potřeba, aby 

uživatel zadal do programu požadované koncentrace jednotlivých plynů a celkový 

výstupní průtok. 

4.5 Měření průtoků 

V zobrazených tabulkách jsou zobrazeny průtoky naměřené pomocí přístroje Fluke 

VT900A zapojeného v sérii za výstup ze směšovače. Maximální možná chyba měření 

tohoto přístroje je 1,7 % z naměřeného průtoku. Hodnoty byly měřeny se vzduchem 

v nastavení ATPD (Ambient temperature and pressure, dry) tabulka (4.1).  

 

Obrázek 4.4: Schéma zapojení elektroniky  
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Tabulka 4.1: Naměřené hodnoty průtoku vzduchu 

Průtoky v l/min 1. plyn 2. plyn 3. plyn 

Vysokoprůtoková větev 25,1 25,04 24,98 

Nízkoprůtoková větev 5,11 5,06 5,03 

Celkový průtok větví 29,89 29,96 29,93 

 

Po naměření průtoků v jednotlivých větvích, byl proveden test maximálního 

možného průtoku, kterého je přístroj schopen. Bylo dosaženo maximálního průtoku 89,3 

l/min. 

V druhém případě (Tabulka 4.2) byly naměřeny průtoky ostatních plynů, které 

procházely přednastavenými větvemi z tabulky (4.1). 

 

Tabulka 4.2: Průtoky jednotlivých plynů při ATPD 

Průtoky v l/min N2O CO2 Vzduch 

Vysokoprůtoková větev 18,54 18,48 24,98 

Nízkoprůtoková větev 3,68 3,72 5,03 

 

Rozdílný průtok vzduchu a ostatních plynů je způsoben rozdílnou hustotou. Dle 

tabulek činí rozdíl mezi vzduchem a oxidem uhličitým i oxidem dusným 28 %. Tento 

rozdíl je nutný vzít v potaz při řízení průtoku pomocí pulzně šířkové modulace, neboť 

tento rozdíl hustoty ovlivňuje objemový průtok různých plynů skrze škrticí ventily. Pro 

ověření tabulkové hodnoty byly průtoky oxidu dusného a oxidu uhličitého také empiricky 

změřeny. Z tabulky 4.2 dostáváme, že rozdíl v průtoku vzduchu a rajského plynu i oxidu 

uhličitého činí 27 %. Tento rozdíl se zásadně neliší od tabulkových hodnot pro hustotu 

plynů a lze je považovat za shodné. Na základě tohoto zjištění je potřeba prodloužit dobu 

otevření ventilů s oxidem uhličitým a oxidem dusným o tuto hodnotu. 

4.6 Měření koncentrace 

V následující části jsou popsány metody měření koncentrací při jednotlivých 

průtocích a požadovaných poměrech koncentrací ve výsledné směsi. K testování bylo 

použito oxidu uhličitého, rajského plynu a vzduchu, ze kterého se měřil obsah kyslíku ve 

výsledné směsi. Měření bylo provedeno pomocí pacientského monitoru Carescape B650 

se spirometrickým modulem. Spirometrická clona byla zapojena sériově za výstupem ze 

směšovače. Pomocí monitoru byl měřen také průtok výsledné směsi. Koncentrace 

vzduchu byla dopočítána na základě známého obsahu kyslíku ve vzduchu. 
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4.7 Měření stability 

Po ověření schopnosti přístroje vytvářet směs o požadované koncentraci jednotlivých 

složek byl proveden test stability. Pro tento test bylo využito stejného zapojení, jako při 

testu přesnosti. Po dobu pěti minut byl přístroj nastaven, aby vytvářel směs o poměru 

90:9:1. Každou sekundu byla zaznamenána koncentrace jednotlivých plynů ve směsi 

pomocí výrobcem dodaného softwaru S5 Collect.  

4.8 Statistické vyhodnocení 

Ke statistickému vyhodnocení bylo využito programu MS Excel. Z výsledků měření 

jednotlivých koncentrací (Příloha A) byl vypočten aritmetický průměr, který udává 

výslednou koncentraci plynu ve výsledné směsi. Dále byla vypočtena směrodatná 

odchylka naměřených hodnot, pomocí které lze určit, zda přístroj splňuje požadavek na 

přesnost mísení. Ke splnění požadavků na přístroj je nutné, aby směrodatná odchylka 

nepřesáhla hodnotu jednoho procenta. 
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5 Výsledky 

Byl sestaven směšovač schopný mísit tři plyny při pracovním tlaku 2 bary (obr. 5.1) . Při 

průtoku 10 až 30 l/min je přístroj schopen směšovat s přesností na 1 % (tabulka 5.3). Při 

průtocích nižších než 10 l/min není směšovač schopen udržet koncentraci s takto vysokou 

přesností a mísí s přesností na 5 %  

 

 

Byla naměřena schopnost přístroje mísit plyny s maximálním průtokem v jedné větvi 

až 30 l/min.  Maximální výstupní průtokem byl spočten a ověřen při 90 l/min.  

 

 

 

 

Obrázek 5.1: Otevřený směšovač 
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5.1 Výsledky měření koncentrací 

Zde jsou zobrazeny výsledky testování přesnosti přístroje dle postupu popsaného 

v kapitole 4.5. Testy byly provedeny při nastavení poměrů mísení plynů 1:1:1 (tabulka 

5.1), dále 1:1:0 (tabulka 5.2) a 1:9:90 (tabulka 5.3) vždy v pořadí oxid dusný, oxid uhličitý 

a vzduch při nastaveném průtoku výsledné směsi 10 l/min. 

 

Tabulka 5.1: Koncentrace při poměru 1:1:1 a výsledném průtoku 10 l/min 

 

 

 

Tabulka 5.2: Koncentrace při poměru 1:1:0 a výsledném průtoku 10 l/min 

 N2O CO2 Vzduch 

Koncentrace (%) 49,95 50,19 0 

Směrodatná odchylka (%) 0,06 0,06 0 

 

Tabulka 5.3: Koncentrace při poměru 1:9:90 a výsledném průtoku 10 l/min 

 N2O CO2 Vzduch 

Koncentrace (%) 1,10 8,49 90,50 

Směrodatná odchylka (%) 0,05 0,05 0,07 

 

Z předložených tabulek je zjevné, že při testovaném průtoku se odchylky od nastavené 

hodnoty pohybují v rozmezí tolerance zvolené v zadání této práce.  

Při průtoku 5 l/min a zachování poměrů koncentrací 1:9:90 byly naměřeny hodnoty 

z tabulky 5.4. 

Tabulka 5.4: Koncentrace při poměru 1:9:90 a výsledném průtoku 5 l/min 

 N2O CO2 Vzduch 

Koncentrace (%) 2,74 8,29 88,96 

Směrodatná odchylka (%) 3 0,5 1,08 

 

Z tabulky 5.4 je patrné, že při nízkém průtoku a nízké koncentraci jedné ze složek, není 

přístroj schopen mísit plyny s požadovanou přesností. 

  

 N2O CO2 Vzduch 

Koncentrace (%) 33,53 33,10 33,35 

Směrodatná odchylka (%) 0,08 0,03 0,08 
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5.3 Výsledky měření stability 

Na základě zvolené metody byla po dobu pěti minut zaznamenávána koncentrace 

jednotlivých složek směsi s požadovanými parametry koncentrací 1:9:90 a výsledným 

průtokem 10 l/min. Z naměřených dat byla zjištěna maximální odchylka od požadované 

hodnoty rovna 0,57 %. Na obrázku 5.2 je zobrazeno kolísání koncentrace v čase. 

Z obrázku vyplývá, že koncentrace se neodchýlila o více než 1 %. 

 

 

Obrázek 5.2: Měření stability 
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5.4 Měření průtoku 

Z naměřených dat byla zjištěna pulzace průtoku ve výsledné směsi. Délka pulzu byla 

vypočtena na 210 ms. Jedna perioda trvá 250 ms a začíná poklesem na průtok 0 l/min. 

Délka těchto pulzů přímo úměrná mezní rychlosti otevírání ventilů, které se otevírají 

frekvencí 25 Hz. Po zprůměrování hodnot vychází výsledný průtok roven požadovanému. 

Průběh měření průtoku odpovídá obrázku 5.3 
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6 Diskuse 

Hlavním výsledkem práce je sestavení a úspěšné otestování funkčnosti směšovače 

medicinálních plynů, který je schopen mísit plyny při průtoku 10 až 30 l/min s 1% 

přesností. Při průtoku menším než 10 l/min již nejsou ventily schopné se dostatečně 

rychle otevírat, z tohoto důvodu je směšovač při takovémto průtoku schopen mísit pouze 

s přesností na 10 %. 

Vyhodnocení výsledků probíhalo na datech naměřených v laboratorních podmínkách 

pomocí pacientského monitoru Carescape B650 se spirometrickým modulem. Před 

měřením koncentrací bylo nutné empiricky změřit o jak dlouhý čas je potřeba prodloužit 

dobu otevření ventilů pro rajský plyn a oxid uhličitý oproti vzduchovým ventilům. 

Z tohoto důvodu bylo nutné provést měření průtoků jednotlivých větví se vzduchem a 

následně ostatními použitými plyny. Na základě rozdílů v průtoku bylo nutné vynásobit 

dobu otevření ventilů jednotlivých plynů odpovídajícím poměrem průtoku plynu 

k průtoku vzduchu. Po započtení této proměnné bylo dosaženo požadovaných 

koncentrací. Dalším zjištěním bylo, že použité 2/2 ventily nemají dostatečnou otevírací 

frekvenci, aby s nimi bylo možné udržet nízké koncentrace i při průtoku nižším než 10 

l/min. Použité ventily byly schopny spolehlivě fungovat při otevírací frekvenci do 25 Hz. 

Použité ventily byly vybrány na základě jejich dostupnosti v laboratoři. Pro udržení 

přesné koncentrace na 1 % by bylo potřeba mít ve směšovači ventily s vyšší otevírací 

frekvencí, které by zaručily možnost otevírání na dostatečně krátký čas a tím vyřešili 

současné problémy při nízkých průtocích. Tyto ventily nicméně nebyly v čase provádění 

konstrukčních pracích na této práci dostupné na trhu s dostatečně krátkou dodací lhůtou. 

Přístroj je univerzálně použitelný pro většinu v medicíně běžně používaných plynů 

s výjimkou helia a kyslíku. Při použití helia by došlo k významnému problému s mísením 

kvůli jeho nízké hustotě, která by významně ovlivnila velikost průtoku helia systémem.  

I v případě správného přepočtu doby otevření by zde byl problém s otevírací frekvencí 

ventilu. V případě, kdy bychom chtěli mísit helium s přesností na 1 % museli bychom 

použít ventil, který by měl otevírací frekvenci alespoň 1000 Hz. V případě kyslíku 

spočívá problém v jeho vysoké reaktivitě. Z tohoto důvodu by bylo potřeba vytvořit 

přímo pro kyslík samostatnou větev obsahující součástky přímo určené pro práci 

s kyslíkem. 

Při měření průtoků pomocí pacientského monitoru byly zaznamenány pulzy ve 

výsledné směsi. Tyto pulzy byly způsobeny nízkou mezní otevírací frekvencí ventilů. 

Vzniku pulzů by bylo možné zamezit použitím rychlejších ventilů, nebo umístěním filtru 

typu dolní propust na ústí směšovače. Tento filtr by bylo možné realizovat pomocí 

vzdušníku který představuje v elektroakustickém modelu kapacitor a odporu. Nicméně 

pro běžné aplikace tyto pulzy nejsou na závadu. 
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7 Závěr 

V této práci byl vytvořen směšovač s ovládacím softwarem, který je schopen mísení 

plynů při nízkých průtocích. Při průtocích v rozmezí 10 až 30 l/min je přístroj schopen 

směšování s přesností na jedno procento. Při průtocích nižších než 10 l/min je směšovač 

schopen mísit plyny s přesností na deset procent. Na základě naměřených dat bylo 

stanoveno, že každá větev je schopna dodávat průtok až 30 l/min. Z konečného hodnocení 

vyplývá, že pro zlepšení přesnosti směšování i při průtocích nižších než 10 l/min jsou 

potřeba ventily s otevírací frekvencí 100 Hz. 
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