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Příště si přečtete
Magneticko-indukční průtokoměry ve vodárenských
sítích
Magneticko-indukční vodoměry se již dlouho využívají nejen
k měření průtoku a množství v přivaděčích a velkých potrubích.
Najdeme je v potrubích pitné vody v městských čtvrtích, ulicích
nebo jako vodoměry, které měří spotřebu velkých odběratelů
vody. Často se také využívají k měření odběru podzemních vod
z pramenišť a vrtů.
Magneticko-indukční vodoměry Waterflux, které nevyžadují žádné
přímé úseky před a za měřidlem, umožňují snadnou montáž do
libovolného úseku potrubí bez nutnosti nákladných mechanických
úprav. Článek uvádí jako příklad měření průtoku prací vody pro
pískové filtry v potrubí DN 700.

S 80 GHz vzhůru do budoucnosti
V roce 2014 byl s velkým úspěchem představen nový radarový
snímač pro kontinuální měření sypkých materiálů Vegapuls 69.
Vyšší vysílací frekvence 80 GHz umožňuje podstatně lepší
zaostření vyzařovaného signálu. V kontejnerech a silech s mnoha
vnitřními instalacemi, členěním nebo výztuhami pomáhá dobré
zaostřování snížit vliv mikrovlnného šumu a falešných odrazů.
Vegapuls 64, jeden z prvních radarových hladinoměrů pro
kapaliny o frekvenci 80 GHz, představuje radikálně novou éru
v měření polohy hladiny kapalin radarem.

Diskuse: Bude čtvrtá průmyslové revoluce
požírat své děti?
Řízení lidských zdrojů obecně a řízení personálu v průmyslové
výrobě jsou v současné době již do značné míry řešeny
softwarovými produkty. Od klasického řízení personalistiky
s cílem zajistit dostatečné množství pracovníků s požadovaným
vzděláním, přes vazbu na státní správu, řešení otázek vzdělávání
a odměňování, až po uvolňování zaměstnanců. Ve vlastním
procesu výroby to jsou informační systémy řešící přístup do
různých objektů, docházku, odvádění práce na pracovišti
s vazbou na výrobní systémy, plány, mzdovou a výrobní účtárnu
a s mnoha dalšími funkcemi. Lidé jsou prostřednictvím informační
techniky vtaženi v reálném čase do procesů rozhodování, od
změn dokumentů po nastavování parametrů výrobních procesů.
A mnohdy jsou uštvaní a naštvaní. Od dřívějšího hesla „přenechme
dřinu strojům“, což vedlo k „uhonění“ pracovníků obsluhy, se
přechází k dnešním heslům o kolaboraci člověk-stroj, které
vytvářejí nové kategorie vztahů, kdy operátoři tvoří často jen
doplněk výrobní linky. V těchto případech už představuje personál
pouze náklady, a ty se přece musí snižovat.

Bezpečnost kolaborativních robotů
Jak je to vlastně s bezpečností kolaborativních robotů? Ještě
před dvěma roky jsem na semináři na toto téma slyšel – nikoliv
od výrobce těchto robotů, ale od odborníka na certifikaci
bezpečnosti strojů a strojních zařízení: na kolaborativní roboty
ve výrobním podniku zapomeňte, robot nikdy nesmí přímo
spolupracovat s člověkem. Že tomu v současné době už tak není,
jsme psali v technickém článku Nové přístupy k bezpečnosti
robotů. Tento článek uvedené informace doplňuje a dále rozvádí.
Je záznamem přednášky Roberty Nelson Sheaové z firmy
Universal Robots, která v prosinci loňského roku krátce navštívila
Českou republiku.
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