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neustálí na nové hodnotě. Na počátku kont-
roly se změří referenční tuhost (obr. 7). Ná-
sledně lze např. s měsíční periodou provádět 
ověřovací měření, které trvá přibližně 90 s. 
Protože teplota a tlak mají na tuhost trubic 
podstatný vliv, doporučuje se vykonávat kon-
trolu v ustáleném režimu, tedy při přibližně 
stejné teplotě, tlaku i zavzdušnění. Ideální je 
měřit při uzavřeném potrubí, ale není to pod-
mínka. Jedno měření nemá žádný význam. Je 
nutné vykonat několik měření, kdy převod-
ník uchovává trend strmostí α1, α2 a skoko-
vých změn budiče G1, G2 a z nich vypočte-
né referenční tuhosti Kd (7). KF je kalibrač-
ní faktor zjištěný při prvotní kalibraci. Pro 
následné referenční vyhodnocování tuhosti 
trubic Kd se stanoví KF = 1.
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kde fC20 je rezonanční frekvence trubic při 
20 °C,

Md = mt + mf referenční hmotnost trubice 
i média.
Změna referenční tuhosti o 0,1 % odpoví-

dá nárůstu chyby měření o 0,1 %. Jestliže na-
měřené výsledky vypadají jako na obr. 8, lze 
nastavením hraniční hodnoty změny tuhosti 
indikovat termín nutné rekalibrace, nechce-li 
uživatel dopustit horší přesnost. Tato funkce 

bezpečně vyhodnotí ná-
růst chyby o 0,1 % a li-
mita je nastavitelná od 
0,1 do 5 %.

Kontrola zdravotní-
ho stavu trubic předsta-
vuje cennou doplňko-
vou funkci průtokomě-
ru Rotamass TI, která 
dává celkem reálnou 
představu o dosahova-
né přesnosti za provozu 
a je schopna snížit ná-

klady na údržbu a zabránit zbytečnému za-
stavení výroby.

Rotamass TI tak nastavil nový, nejvyš-
ší standard užitných vlastností, robustnosti 
a přesnosti mezi Coriolisovými průtokoměry 
na trhu. Vylepšením specifikací při reálných 
provozních podmínkách a podporou v průbě-
hu životního cyklu přináší novou kvalitu všem 
uživatelům.

Tomáš Zetek, Yokogawa CZ/SK

Obr. 8. Nastavení limitní chyby a kalibračního intervalu
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y   Diago 2018 – lednová 
konference o technické 
diagnostice

Technická diagnostika strojů a zařízení 
bude tématem mezinárodní vědecké konfe-
rence DIAGO® 2018, která se uskuteční ve 
dnech 30. a 31. ledna 2018 v hotelu Orea 
Resort Devět Skal ve Sněžném-Milovech. 
Asociace technických diagnostiků ČR a Vy-

soká škola báňská – Technická univerzita Os-
trava jako pořadatelé již 37. ročníku konfe-
rence připravili odborný program zaměřený 
na měřící metody, přístroje a prostředky po-
užívané v údržbě k objektivnímu zjišťování 
technického stavu, ale také na provozní zku-
šenosti z údržby strojů a zařízení. Do tema-
tických okruhů patří teorie systémů údržby, 
tribotechnická a vibrační diagnostika, pro-
blematika ustavování strojů, termodiagnosti-
ka a diagnostika elektrických točivých strojů. 

Posluchači se seznámí s modálními a struk-
turálními analýzami objektů a s informační-
mi a řídicími systémy údržby.

V předvečer konference, tedy 29. ledna 
2018, se uskuteční odborné setkání účastníků 
v prostorách hotelu Orea Resort Devět Skal. 
Tradiční odborné diskusní fórum bude zahá-
jeno 30. ledna v 19:30 h. Podobnosti o pro-
gramu, vložném a přihláškách zájemci najdou 
na http://www.atdcr.cz/web/structure/119.
html. (ev)
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