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5. Bezdotykové snímače složení

I mezi snímači složení lze nalézt snímače 
bezkontaktní. Jsou to např. snímače hustoty 
využívající radioaktivní záření a snímače vlh-
kosti pevných látek využívající absorpci a re-

flexi IČ záření nebo pracující na bázi mikro-
vlnné spektrometrie či detektory úniku hoř-
lavých a dalších plynů.

5.1 Bezdotykové radiační snímače hustoty

Při průchodu radioaktivního záření hmot-
ným prostředím se zeslabuje tok záření a ten-
to jev lze využít k měření hustoty kapalin. Pro 
zeslabení intenzity záření, které prošlo vrst-
vou kapaliny o tloušťce l a hustotě ρ, platí 
vztah:

Φ = Φ0 e –μ l ρ (1)

kde
Φ0 je tok záření vystupující ze zdroje,
Φ  tok záření vystupují z měřeného prostředí,
μ součinitel zeslabení záření [5].

Měřicí zařízení používá stejné kompo-
nenty jako radioizotopové snímače hladiny. 
Podstatné součásti tvoří zdroj 
a detektor radioaktivního zá-
ření (obr. 12). Protože inten-
zita záření se mění s časem, 
bývá zavedena automatická 
kompenzace jako funkce času 
anebo se provádí pravidelná 
korekce při kontrolním měře-
ní, kdy záření prochází mimo 
měřenou kapalinu [6].

Snímače hustoty s radio-
aktivním zářičem se nejčastě-
ji vyrábějí jako průtočné a ra-

Bezdotykové snímače provozních
veličin – přednosti a omezení (část 2)

dioaktivní zářič a detektor procházejícího zá-
ření se montují na vnější stranu potrubí nebo 
provozní nádoby. Jde tedy o typické bezdoty-
kové měření. Měří-li se na potrubí s velkým 
průměrem či na zásobníku, zářič a detektor se 
montují podle obr. 13a. Jestliže je třeba mě-
řit na potrubí malého průměru (d < 150 mm), 
vzdálenost není pro dosažení požadované citli-
vosti a přesnosti měření dostatečná, a proto se 
zářič a detektor montují podle obr. 13b. Pouz-
dro zářiče bývá vybaveno uzavíracím mecha-
nismem, který uzavírá otvor pro paprsky zářiče 
během montáže a údržby. Vzhledem k tomu, 
že cesta ionizačního záření zahrnuje stěny po-
trubí či nádoby, provádí se empirická kalibrace 
snímače s použitím roztoků o známé hustotě.

5.2 Snímače vlhkosti využívající 
infračervenou absorpci a reflexi

Molekula vody se vyznačuje trvalým di-
pólovým momentem, který je příčinou schop-

nosti vody absorbovat elektromagnetické zá-
ření v infračervené části spektra. Voda se v IČ 
spektru projevuje charakteristickými absorpč-
ními pásy, zejména v oblasti 1,4 až 1,45 µm 
a dále v rozmezí 1,9 až 1,94 µm. Přítomnost 
vody v materiálu je indikována na základě je-
jích absorpčních pásů a množství vody je zjiš-
ťováno z intenzit těchto pásů [7].

Při měření se používají zejména analyzá-
tory vlhkosti pracující v blízké infračervené 
oblasti na vlnové délce 0,78 až 2,5 µm (Near
Infrared Region, NIR). Analyzátory mohou 
být jednoúčelové (pouze měření vlhkosti) či 
multifunkční, umožňující měřit i koncentra-
ce dalších látek. Vzhledem k tomu, že u pev-
ných látek je infračervené záření zcela pohl-
ceno již v tenké povrchové vrstvě materiálu, 
používá se při měření zejména reflexní me-
toda. Absorpce se používá pouze výjimeč-
ně – při měření tenkých materiálů, jako je 
např. papír, kdy část záření vzorkem také pro-
chází. Intenzita odraženého záření je nepří-

mo úměrná koncentraci vlh-
kosti ve vzorku, závislost je 
nelineár ní. IČ analyzátor pro 
měření vlhkosti metodou re-
flexe je zobrazen v blokovém 
schématu na obr. 14a.

Typické příklady použití 
zahrnují měření vlhkosti pe-
kařských výrobků, pražené 
kávy, koření, oliv, sušených 
rajčat, cukru, soli, cereálií, 
sýru, obilovin, mouky, oříš-
ků, instantních polévek, ma-
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Obr. 12. Radiační hustoměr Density Pro 
(upraveno podle [6])

Obr. 13. Instalace radiačních hustoměrů

Tab. 8. Přednosti a omezení radiačních hustoměrů

Přednosti Omezení a nevýhody
– bezkontaktní způsob měření (montáž vně 

potrubí),
– vykazují minimální poruchovost,
– uplatnění ve velmi těžkých provozních 

podmínkách, při kterých jiné metody 
nevyhovují, tj. při měření hustoty kapalin 
se značným obsahem nečistot, velmi 
agresivních kapalin a kapalin s velkou 
viskozitou, a to i při extrémních teplotách 
a tlacích včetně vakua, při vibracích 
technologického zařízení apod.

– měřené médium by nemělo obsahovat 
bubliny plynu; příčinou znatelných chyb 
jsou také usazeniny na stěnách,

– nevýhodou je nutnost chránit obsluhu před 
účinky radioaktivního ozáření a povinnost 
zajistit pravidelné kontroly zařízení 
předepsané zákonem

Tab. 9. Přednosti a omezení IČ senzorů při měření metodou reflexe 

Přednosti Omezení a nevýhody
– nedestruktivní, bezdotykové měření,
– schopnost měřit velkou rychlostí velmi 

malé hodnoty vlhkosti (asi do 10 %), 
– měření vlhkosti výrobků přímo na pásových 

přepravnících

– vyžadují empirickou kalibraci pro daný typ 
materiálu,

– měří zejména povrchovou vlhkost,
– problémy se mohou vyskytnout při měření 

nehomogenních materiálů a materiálů 
tvořených částicemi o různých rozměrech
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sových výrobků, sušeného ovoce 
a zeleniny a mnoha dalších. Na 
obr. 14b je provozní IČ analyzá-
tor NDC (www.ndc.com) při mě-
ření vlhkosti sypkého materiálu 
a na obr. 14c je měření vlhkosti 
masové směsi IČ analyzátorem 
HK8 firmy Harrer Kassen (www.
harrerkassen.com, v ČR dodává 
www.polz.cz) [8], [9].

5.3 Snímače vlhkosti na bázi 
mikrovlnné spektroskopie

Snímače vlhkosti na bázi mi-
krovlnné spektroskopie využí-
vají vysokou relativní permiti-
vitu vody (εr = 80), která velmi 
selektivně utlumuje mikrovlnné 
záření. Princip snímání je obdob-
ný jako u infračervených analy-
zátorů vlhkosti. Mezi základní 
metody patří měření pomocí ab-
sorpce, transmise či reflexe mik-
rovlnného záření, navíc se zde uplatňují i re-
zonanční měření [7].

Při měření reflexe mikrovlnného záření se 
používají vlnovody, popř. koaxiální vedení, 
které jsou ukončeny dielektrickým materiá-
lem, jehož vlhkost se měří. Na rozhraní ko-
axiální vedení – dielektrický materiál se mění 
impedance, jež způsobuje odraz vysílané mi-
krovlny. Kombinace vysílaná vlna – odraže-
ná vlna vytváří stojaté vlnění, ze kterého lze 
pomocí jeho velikosti a pozice či pomocí ve-
likosti a fáze odražené vlny vypočítat impe-
danci materiálu. Z impedance lze poté dopo-
čítat jeho dielektrické vlastnosti. Tato meto-
da patří mezi měření využívající dvě veličiny. 

Přesnost měření ovlivňuje několik veličin, 
a to zejména hustota, iontová vodivost a tep-
lota měřeného materiálu. Fluktuace hustoty 
vzorku hrají při měření velmi podstatnou roli, 
zatímco teplotu měřeného materiálu lze rela-
tivně snadno stanovit, udržovat konstantní či 
ovlivňovat. Velikost chyby způsobená ionto-
vou vodivostí materiálu je v porovnání s již 
jmenovanými činiteli nepatrná.

Výhodou mikrovlnného záření oproti zá-
ření infračervenému je zejména jeho schop-
nost pronikat do větší hloubky materiálu. Údaj 
o vlhkosti je tak získáván z většího objemu 
materiálu, což je důležité zejména tam, kde 
je měřen nehomogenní materiál. Konstrukce 
a nízké výkony snímačů umožňují nedestruk-
tivní a neinvazivní měření, které je výhodné 
všude tam, kde je nutné dodržovat přísné hy-
gienické normy a čistotu, zároveň jsou sníma-
če bezpečné pro obsluhu. Měření navíc není 
ovlivňováno okolním prachem a vzdušnými 
parami. Je také velmi rychlé, a proto vhodné 
pro online analýzu vzorků na pásových do-
pravnících, násypkách či v potrubních systé-
mech. Podobně jako IČ analyzátory vyžadu-
jí mikrovlnné přístroje specifickou kalibraci 
na daný vzorek, např. pomocí gravimetric-
kých metod. Mikrovlnné metody se použí-

vají v mnoha případech. Například v potra-
vinářském průmyslu jde o měření granulár-
ních a sypkých materiálů (cukr) či tenkých 
plátů na pásových dopravnících, měření vlh-
kosti zrnin (obilí, kukuřice), mléčných vý-
robků (másla, sýrů) a masných výrobků (rybí 
či hovězí maso). Na obr. 15 je ukázka mě-

ření vlhkosti různých produktů 
na pásovém dopravníku mikro-
vlnným vlhkoměrem HK1 fir-
my Harrer Kassen (www.harrer-
kassen.com, v ČR dodává www.
polz.cz) [8], [9].

5.4 Bezdotykové detektory 
úniku plynů

Při kontaktním měření úniku 
plynů se analyzuje vzorek atmo-
sféry v místě měření. Bezdotyko-
vé detektory mají jednu základ-
ní přednost: umožňují únik dete-
kovat z mnohem větší, bezpečné 
vzdálenosti.

5.4.1 Detekce úniku plynu lase-
rovým IČ spektrometrem

Pro efektivní vyhledávání 
úniku plynů byly vyvinuty pří-
stroje s infračerveným laserovým 
spektrometrem. Přístroje založe-

né na metodě TDLAS (Tunable Diode La
ser Absorption Spectroscopy) využívají la-
ditelný polovodičový laser ve spojení s ab-
sorpční spektroskopií v infračervené oblasti 
spektra a pracují v režimu reflexe. Při mě-
ření se využívá velmi úzké pásmo vlnových 
délek charakteristické pro sledovanou látku, 

Obr. 14. Infračervený analyzátor vlhkosti pro měření metodou reflexe:  
a) blokové schéma, b) měření vlhkosti sypkého materiálu (zdroj: www.
ndc.com), c) měření vlhkosti masové směsi (zdroj: www.polz.cz)

Obr. 15. Měření vlhkosti mikrovlnným vlhkoměrem (zdroj: www.polz.cz) 

Obr. 16. Detekce úniku plynu laserovým IČ spektrometrem (zdroj: www.esders.de): a) principiál-
ní schéma, b) měření laserovým detektorem ELLI, c) měření přístrojem GASCam SG 

b) měření vlhkosti sypkého materiálua) měření vlhkosti sýrů
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ve kterém neabsorbuje žádná z vyskytujících 
se rušivých složek. Velkou předností metody 
TDLAS je velká citlivost, díky níž přístro-
je vykazují velmi nízké detekční limity, až 
v řádu dílů či částic na jeden milion (ppm). 

Laser je záření monochromatické, avšak 
u těchto přístrojů se využívá laditelný laser, 
který se přelaďuje v určitém pásmu, buď změ-
nou teploty, nebo změnou napájecího prou-
du. Během přelaďování se získá jednak sig-
nál charakterizující koncentraci sledované 
látky, jednak signál charakterizující pozadí. 
Principiální uspořádání detektoru úniku ply-
nu s laserovým IČ spektrometrem je na obr. 
16a. Detekční zařízení může poskytovat údaj 
o koncentraci na číslicovém displeji nebo 
může být vybaveno videokamerou, která ve 
spojení s počítačem s vhodným softwarem 
poskytuje dokonalou informaci o lokalizaci 
místa úniku plynu.

Hodnota signálu měřená detektorem je 
úměrná součinu koncentrace detekovaného 

plynu a vzdálenosti mezi měřicím přístrojem 
a místem odrazu laserového paprsku; měřicí 
rozsah a citlivost se proto uvádějí v jednotkách 
ppm·m. Detektor metanu ELLI firmy Esders 
[10] má měřicí rozsah 0 až 50 000 ppm·m me-
tanu při rozsahu vzdálenosti snímání 30 m (až 
50 m za dobrých podmínek odrazu). Přístroj 
umožňuje detekovat úniky i v obtížně přístup-
ných místech, popř. v místech s potenciálním 
nebezpečím přístupu (obr. 16b). Přístroj Gas-
Cam SG [10] je velmi důmyslně řešený sys-
tém k detekci úniků metanu s citlivostí lepší 
než 50 ppm·m. Únik plynu je zobrazen v reál-
ném čase na monitoru počítače v podobě ba-
revného mraku plynu (obr. 16c) a přítomnost 
metanu může být spolehlivě indikována na 
vzdálenost až 100 m. Zobrazený oblak plynu 
může být znázorněn na různém pozadí reál-
ných objektů. Při detekci však nelze využít 
takové pozadí, na kterém se neodráží lasero-
vý paprsek (např. oblohu).

Stejný funkční princip používá přístroj 
SELMA (Street Evaluating Laser Methane As
sessment) švýcarské firmy Pergam Suisse AG 
(www.pergam-suisse.ch, v ČR dodává www.
spektravision.cz) [11], [12]. Přístroj je určen Obr. 18. Detekce úniku plynu termokamerou FLIR GF: a) zdroj: 

www.spektravision.cz, b) zdroj: www.tmvss.cz

Obr. 17. Detekce úniku plynu (zdroj: Pergam 
Suisse AG)

Tab. 10. Přednosti a omezení mikrovlnných reflexních vlhkoměrů 

Přednosti Omezení a nevýhody
– nedestruktivní, bezdotykové měření,
– schopnost pronikat do větší hloubky 

materiálu,
– velmi rychlá odezva,
– měření vlhkosti výrobků přímo na pásových 

přepravnících a v potrubí,
– možnost využití při vysokých požadavcích 

na čistotu a hygienu

– vyžadují empirickou kalibraci pro daný typ 
materiálu

Tab. 11. Přednosti a omezení bezdotykových detektorů úniku plynů 

Přednosti Omezení a nevýhody
– vysoká citlivost a selektivita stanovení,
– možnost detekovat malé úniky plynů i na 

velké vzdálenosti a na těžce dostupných 
místech,

– možnost snímat širokou oblast testovaného 
prostoru,

– rychlý a efektivní postup testování,
– potenciálně jedovaté či výbušné plyny lze 

odhalit z bezpečné vzdálenosti,
– možnost detekovat úniky v terénu 

z jedoucího vozidla

– s laserovými spektrofotometry nelze měřit 
proti obloze (vždy se musí měřit proti 
aparatuře či stavbě),

– vysoká cena

k detekci úniku zemního plynu v městské zá-
stavbě nebo v otevřeném terénu (obr. 17). La-
serová měřicí jednotka je umístěna na inspekč-
ním automobilu a snímá přízemní koncentrace 
metanu nad terénem. Vlnová délka laserového 
paprsku 1,65 µm zajišťuje vysokou selektivitu 
měření koncentrace metanu (stanovení neruší 
uhlovodíky a další složky běžně obsažené ve 
výfukových plynech automobilů). Citlivost je 
20 ppm·m a maximální vzdálenost detekova-
ného místa 50 m.

5.4.2 Detekce úniků plynu termokamerou
Pro detekci a vizualizaci úniků plynů se 

používají termokamery vybavené chlazeným 
detektorem s vysokou citlivostí v určitém 
spektrálním pásmu. Využívá se přitom sku-
tečnost, že při určitých vlnových délkách 

v infračerveném spektru jsou plyny buď čás-
tečně, nebo úplně netransparentní. Tyto ply-
ny mají v dané oblasti spektra relativně ma-
lou propustnost (transmitanci) a naopak mají 
relativně velkou pohltivost (absorbanci). Ply-
ny se pak na termogramu zobrazí jako pruh 
nebo oblak či mrak v místě výskytu nebo úni-
ku daného plynu (obr. 18). 

Termokamera Flir GF 300 [13] je vyba-
vena detektorem pro pásmo vlnových délek 
3,2 až 3,4 µm a je schopna detekovat plyny 
nebo páry uhlovodíků a dalších těkavých or-
ganických látek, jako jsou např. metan, etan, 
propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, 
etylen, propylen, izopren, benzen, etylben-
zen, toluen, xylen, metanol, etanol, ketony 
a mnoho dalších. Termokamera FLIR GF306 
[13] má detektor pro pásmo vlnových délek 

10,3 až 10,7 µm a díky 
tomu může zobrazit např. 
čpavek nebo hexafluorid 
sírový (SF6), který se po-
užívá jako dielektrikum 
do transformátorů. Na 
trhu jsou k dispozici dal-
ší typy termokamer s růz-
nou spektrální citlivostí 
pro detekci oxidu uhel-
natého a uhličitého nebo 
pro detekci par různých 
organických látek vy-
užívaných jako chladiva 
(např. R404A, R407C, 
R410A a další) [13].

Optické zobrazení 
úniků plynů při použi-
tí termokamer poskytu-
je spoustu výhod oproti 
klasickým detektorům 
úniku, které pracují 
kontaktními metodami, 
při nichž vzorek plynu 
do měřicí komory difun-
duje nebo se nasává. Ter-
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mokamerou lze snadno sledovat i místa, která 
jsou pro kontaktní přístroje obtížně dostup-
ná, a otestování sledovaných prostor a zaří-
zení může být mnohem rychlejší. 

(Článek vznikl na základě přednášky předne-
sené na konferenci ARaP 2016, www.arap.cz.)
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Řídicí software musí být čas-
to přizpůsobován aktuálním po-
žadavkům. Řídicí systém je pro-
to zapotřebí připojit k notebooku 
nebo diagnostickému přístroji 
a to je velmi často možné pou-
ze při otevřených dveřích rozvá-
děče. Je-li třeba software upra-
vit za provozu, musí se servisní 
technici někdy uchýlit k provizor-
nímu propojení, které je náchyl-
né k chybám a navíc jde pouze 
o nouzové řešení.

S rozhraním Modlink MSDD 
na čelním panelu rozváděče je 
možné se tomuto problému vy-
hnout. Rozhraní Modlink MSDD 
se skládá ze standardizovaných 
jednoduchých nebo dvojitých rá-
mečků z kovu nebo plastu, jež se 
zabudují do čelního panelu rozvá-
děče. Uživatel do nich může osa-
dit více než 170 různých vložek se zásuvka-
mi specifickými pro různé státy a s různými 
datovými konektory (např. D-Sub, RJ45 nebo 
USB). Celkem lze vytvořit až 100 000 kom-
binací. Ve všech jednoduchých rámečcích je 
vždy prostor alespoň pro jednu specifickou 

Modlink MSDD – malé zařízení s velkým 
přínosem

napájecí zásuvku a konektor pro datovou 
komunikaci. Je-li zapotřebí několik zásuvek 
a datových rozhraní, potřebný prostor poskyt-
ne dvojitý rámeček. Vzhledem ke stupni krytí 
IP65 je u rozhraní Modlink MSDD zajištěno, 
že rozhraní na čelním panelu bude možné po-

užít i v náročných prostředích. Stínicí panely 
zajišťují dodržení požadavků elektromagne-
tické kompatibility.

V průmyslové oblasti musí být zásuv-
ky, jak požaduje norma ČSN 33 2000-4-41 
(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 
441: Ochranná opatření pro zajištění bez
pečnosti – Ochrana před úrazem elektric
kým proudem), zajištěny až do 20 A proudo-
vými chrániči. V rozhraní Modlink MSDD 
může být proto integrován běžný dvoupó-
lový jistič. Po vybavení lze jistič jednodu-
še znovu zapnout bez otevírání dveří roz-
váděče. Pro datovou komunikaci lze osa-
dit podle konkrétních požadavků přípojku 
USB-A nebo RJ45, čímž vznikne komplet-
ní programovací rozhraní včetně zajištěné-
ho elektrického napájení. Toto řešení je na 
trhu jedinečné.

Pro mezinárodní použití jsou důležitá pří-
slušná schválení. Servisní rozhraní Modlink 
MSDD se zámkem doppelbart, běžně po-
užívaným u rozváděčů, jsou certifikována 
pro severoamerický trh podle cUL a podle 
cURus. V případě schválení vložek jde o tzv. 
konstrukční schválení, nově konfigurované 
vložky jsou tak automaticky schváleny po-
dle cURus.

Více informací zájemci najdou např. v bro-
žuře Modlink MSDD – panelové rozhraní, kte-
rá je na www.murrelektronik.cz.

(Murrelektronik CZ spol. s r. o.)

Servisní panelová rozhraní Modlink MSDD od společnosti Murrelektronik umožňují ob-
sluze zařízení snadný a bezpečný přístup k řídicímu systému bez nutnosti otevření dve-
ří rozváděče. Různé zásuvky specifické pro různé státy a rozličné datové konektory po-
skytují vysokou flexibilitu, četná schválení dovolují celosvětové použití.

Obr. 1. Panelové servisní rozhraní Modlink MSDD


