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kové koroze stanovit mnohem spolehlivě-
ji a přesněji. 

Měření elektrochemického šumu (ECN) 
umožňuje vypočítat rychlost lokální koro-
ze. Měří se spontánní kolísání, které nastá-
vá na rozhraní korodujícího kovu a roztoku. 
Takto měřit je možné pouze snímači vyba-
venými sondami se třemi elektrodami − tím 
lze zodpovědět otázku, kterou by si pozorní 
čtenáři jistě položili, totiž proč má snímač 
tři elektrody.

Specifikace snímače CorrTran

Standardní sondy používané ke zjišťová-
ní koroze u CorrTran se skládají ze tří elek-
trod: dvě jsou určeny k měření a jedna je re-
ferenční. Pro zajištění přesného měření musí 
být elektrody vyrobeny ze stejného materiá-
lu, z jakého je sledované potrubí nebo ná-
drž. Obětované elektrody jsou napájeny sla-
bým napětím a jsou umístěny přímo v prou-
du korozního média. Měřením proudu po 
dobu sedmi minut se získají údaje, které se 
analyzují, a tím je zjištěn přesný stav koro-
ze. K dispozici jsou elektrody z různých ma-
teriálů: uhlíkové konstrukční oceli (1018), 
korozivzdorných ocelí (304, 316), hastello-
ye, monelu, hliníkových slitin (1100, 2024), 
titanu (GR2) atd.

K dispozici jsou také různé typy mecha-
nických provedení sond s různými délka-
mi, určené pro přímé uchycení ke snímači 
nebo k měření na vzdáleném místě. Základ-
ní sonda se dodává se standardním připoje-
ním závitem 3/4" NPT s tlakovou odolností 
až 10 MPa. Teplota provozního média může 
činit až +260 ºC a snímač může pracovat při 
teplotě okolního prostředí −40 až +70 ºC. Je-
diným nutným požadavkem pro získání přes-
ného výsledku měření koroze je obsah min. 
1 % vody v médiu v potrubí nebo nádrži.

Díky robustní konstrukci a krytí, které 
vyhovuje použití v průmyslovém prostředí, 

Přednosti snímače CorrTran:

– přesouvá monitorování koroze z labora-
toře do provozu,

– snižuje riziko poruchy zařízení,
– minimalizuje neplánované prostoje,
– snižuje náklady na celkovou údržbu 

a správu systému,
– lze jej snadno integrovat do existujícího 

systému,
– umožňuje optimalizovat využití zaříze-

ní,
– snadné připojení, instalace a obsluha,
– vhodný pro nové i již existující zaříze-

ní,
– vhodný pro vodné roztoky (min. obsah 

vody 1 %) a páru,
– atest ATEX 1 G E Ex ia II C T4,
– k dispozici je ve verzích standardní, ne-

zápalné (Div2) a s jiskrovou bezpečnos-
tí,

– snadná konfigurace pomocí HART nebo 
PACTware™.

je CorrTran připraven pro instalaci do kaž-
dé průmyslové technologie, od sběru a čiště-
ní odpadních vod, přes chemickou výrobu až 
po ropné rafinerie. Je-li prostředí klasifiko-
váno jako prostředí bez nebezpečí výbuchu, 
je možné snímač jednoduše připojit k analo-
govému vstupu řídicího systému (DCS nebo 
PLC). V principu není problém ani v prostře-
dí s nebezpečím výbuchu, protože do sníma-
če se přivádí tak malé množství energie, že 
k iniciaci výbuchu nestačí; pouze výstupní 
signál 4 až 20 mA musí být zapojen v soula-
du s principy ATEX. K dosažení jiskrové bez-
pečnosti je postačující umístit mezi kartu I/O 
a snímač izolační bariéru, např. KFD2-STC4-
-Ex1 od Pepperl+Fuchs.

(Pepperl + Fuchs)

krátké zprávy 

  Přepravka s radiofrekvenční
identifikací pro pekaře

Společnosti PENAM, a. s., druhá nej-
větší pekárenská společnost v České re-
publice, Barco, s. r. o., integrátor čárových 
kódů a RFID, a společnost Alfa Plastik, a. 
s., výrobce plastových výlisků a nástrojů 
pro plastikářskou výrobu, vyvinuly první 
českou přepravku s radiofrekvenční iden-
tifikací RFID vhodnou pro použití v pe-
kárenských výrobních a skladových pro-
vozech.

K vývoji první české přepravky RFID 
vedla snaha společnosti PENAM zvýšit au-
tomatizaci výrobních a skladových procesů, 
eliminovat ztrátovost vratných obalů a zajis-

tit plnou dosledovatelnost výrobků. Ozna-
čování pekárenských přepravek nosičem dat 
RFID je základním předpokladem pro im-
plementaci techniky RFID napříč výrobní-
mi a skladovými provozy firmy.

„RFID přepravka“ představuje jedinečné 
řešení svého druhu v ČR a pro český trh zna-
mená významný posun ve vývoji a osvojení 
nové techniky jak pro oblast radiofrekvenč-
ní automatické identifikace, tak pro obalo-
vý průmysl.

Přepravka využívá nosiče dat (tags) 
RFID UHF Squiggle od společnosti Ali-
en Technology, které splňují technické po-
žadavky na čtecí vzdálenost a spolehlivost 
i ekonomické požadavky na co nejnižší pro-
vozní náklady a zajištění rychlé návratnosti 
investice. (ed)


