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Průtokový.spínač.KAL-D.(obr. 1).konti-
nuálně.monitoruje.kapaliny.na.bázi.vody..Je.
vhodný.všude.tam,.kde.je.třeba.přesně.sledo-
vat.průtok.s.minimální.tlakovou.ztrátou.způ-
sobenou. přístrojem.. Konstrukce. sondy. tvo-
řené.pouze.jednou.částí.výrazně.snižuje.cit-
livost.na.nečistoty.

Princip činnosti

Provoz. průtokových. spínačů. KAL-D. je.
založen.na.kalorimetrickém.principu..Špič-
ka. senzoru. je. zahřívána. na. několik. stupňů.
nad.teplotu.hlídané.kapaliny..Když.kapalina.
teče,.teplo.generované.v.senzoru.je.odváděno.
proudící.kapalinou,.tj..senzor.je.ochlazován..
Doba.ochlazování.je.přesným.měřítkem.rych-
losti.proudění..Signál.ze.snímače.je.porovnán.
s.referenčními.údaji.uloženými.v.mikropro-
cesoru..Při.dosažení.nastavené.hodnoty.prů-
toku.je.aktivován.signál.pro.alarm..Snadnou.
kalibraci.a.ideální.kompenzaci.teploty.zabez-
pečuje.mikroprocesor.přístroje.

Teplotní kompenzace

Teplotní.kompenzace.v.KAL-D. je.ovlá-
dána.mikroprocesorem..Všechny. informace.
potřebné.pro.teplotní.kompenzaci.jsou.napro-
gramovány.ve.výrobním.závodě..Zařízení.lze.
snadno. upravit. podle. požadavků. zákazníka.
tak,.aby.vyhovovalo.provozním.podmínkám.

Kalorimetrický průtokový spínač KAL-D

Díky.přizpůsobení. senzoru.k.provozním.
parametrům. spínají. přístroje. naprosto. kon-
zistentně.i.při.velkém.teplotním.gradientu.

Rozsah měření

Rozsah.měření.závisí.na.jmenovitém.prů-
měru. potrubí.. Hodnoty. pro. různé. průměry.

jsou.uvedeny.v.tab. 1. Je.však.třeba.upozornit.
na.to,.že.pro.dané.měřicí.rozsahy.byla.rych-
lost.toku.vypočtena.podle.průměru..Je.nutné.
vzít.na.vědomí,.že.rychlost.proudění.v.potrubí.
se.v.různých.místech.průřezu.liší.a.u.stěny.se.
blíží.k.nule..V.závislosti.na.hloubce.ponoře-
ní.snímače.a.profilu.průtoku,.který.závisí.na.
charakteru.proudění,.mohou.vzniknout.velké.
odchylky.od.stanovených.hodnot.

Výběr vlastností

Kalorimetrické.průtokové.spínače.KAL-D.
jsou.vhodné.pro.média.s.obsahem.vody.při-
bližně.90.%..Nevyhovují.pro.oleje,.pohon-
né.hmoty.a.paliva..Teplota.média.při.měření.
může.být.v.rozsahu.–20.až.+80.°C..Spínače.
je. možné. sanitovat. postupem. CIP;. ve. vy-

Společnost KOBOLD Messring GmbH patří mezi přední výrobce provozního přístrojo-
vého vybavení pro měření a kontrolu průtoku, teploty, tlaku a výšky hladiny. Přístroje, 
které nabízí, využívají téměř všechny v současnosti rozšířené měřicí principy. Do jejího 
sortimentu patří i kalorimetrický průtokový spínač KAL-D.

Tab. 1. Tabulka měřicích rozsahů

Průměr 
(mm)

Přibližný měřicí rozsah pro 
vodu (l/min)

8 0,12 až 6,0

10 0,19 až 9,4

15 0,42 až 21,8

20 0,75 až 37,7

25 1,18 až 59,0

30 1,7 až 84,8

40 3,0 až 150

50 4,7 až 235

60 6,8 až 340

80 12,0 až 603

100 18,8 až 942

150 42,4 až 2 120

Obr. 1. Kompaktní průtokový spínač KAL-D

29AUTOMA 6/2020

snímače a měřicí technika

Indukční průtokoměry se vyznačují nulo-
vou tlakovou ztrátou a nemají žádné pohyb-
livé části, které by se mohly opotřebovat. Vý-
stelka, jež je ve styku s měřeným médiem, 
může být u průtokoměrů EPS (obr. 1) z růz-

ných materiálů, a průtokoměr se tak může 
přizpůsobit podmínkám měření. K dispozici 
je široký rozsah jmenovitých světlostí. Výho-
dou je, že tlak, teplota, hustota ani viskozita 
média neovlivňují měřený objemový průtok. 

Indukční průtokoměr EPS

Indukční průtokoměry však nejsou určené pro 
média s přítomností pevných částic nebo bub-
linek, protože ty velmi ovlivňují přesnost mě-
ření a životnost přístroje. Průtokoměry EPS 
se používají k měření objemového průtoku 
vodivých kapalin (voda, ky-
seliny, zásady), kalů a past.

Princip funkce

Indukční průtokoměry 
všeobecně pracují na princi-
pu magnetické indukce: ve 
vodivé měřené kapalině pro-
tékající magnetickým polem 
se indukuje elektrické napětí. 
Toto napětí je přímo úměrné 
rychlosti proudění a odpovídá 
velikosti objemového průtoku 
kapaliny.

Průtokoměr EPS se skládá 
z trubice s izolační vrstvou, 
tzv. výstelkou, kterou protéká 
vodivá kapalina, dále z mag-
netické cívky a dvou elektrod. 
Indukované napětí z proudí-
cí kapaliny je snímáno dvěma elektrodami, 
které jsou v přímém kontaktu s měřenou ka-
palinou. Toto napětí se přivádí do převodní-
ku, který ho převádí na standardně použí-

vané signály, např. analogové 4 až 20 mA 
nebo pulzní.

Technické parametry senzoru

Mechanické procesní připojení snímače 
je závitové, přírubové, Tri-Clamp nebo DIN 
11851. Průtokoměry s vnitřním průměrem od 
2 do 10 mm mají procesní připojení DN 10 
(ASME ½"). Větší průměry jsou od DN 15 po 
DN 1200 (ASME ½" až ASME 44"). Výstel-

kou je tvrdá nebo měkká pryž, PTFE, keramika 
a nebo EPDM. Elektrody jsou z korozivzdorné 
oceli DIN 1.4571 (316 Ti), ze slitin Hastelloy 
C276 nebo C22, z tantalu nebo platiny.

Společnost KOBOLD Messring GmbH patří mezi lídry v oblasti výroby průtokoměrů. 
Nabízí přístroje založené na téměř všech v současnosti rozšířených měřicích principech. 
V různých průmyslových odvětvích se osvědčily indukční průtokoměry. Společnost Ko-
bold jich nabízí několik typů. Tento článek představuje robustní průtokoměr EPS. Přístroj 
je výrobkem společnosti Heinrichs Messtechnik GmbH, která je členem KOBOLD Group.

Průtokoměry

Teploměry

Tlakoměry
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Obr. 1. Indukční průtokoměr EPS v přírubo-
vém provedení s vestavěným převodníkem

Obr. 2. Princip měření indukčním průtokoměrem 
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pnutém.stavu.odolávají.teplotě.do.+140.°C..
Maximální. tlak.měřeného.média. je.4.MPa..
Spínací.rozsah.rychlostí.proudění.je.přibliž-
ně. 0,04. až. 2. m/s..Teplotní. gradient. je. ne-
omezený.. Hodnotu. průtoku. indikuje. sloup-
cový.displej.z.LED,.který.se.spolu.s.poten-
ciometrem.využívá.také.k.nastavení.spínacího.
bodu..Výstup. je.dvoustavový,. tranzistorový.
PNP.nebo.NPN,.N/O.nebo.N/C..Použité.ma-

teriály.jsou.korozivzdorné.oceli.1.4301.(AISI.
304;.kryt.elektroniky).a.1.4404.(AISI.316L;.
sonda.senzoru).

Závěr

Kalorimetrický.průtokový.spínač.KAL-D.
má.spínací.bod.nastavitelný.i.přímo.v.provo-
zu..Dosažení.spínacího.bodu.indikuje.sloup-

cový.displej.z.LED.a.současně.sepne.tranzis-
torový.výstup..Spínač. je.vhodný.pro.vodné.
kapaliny..Vzhledem.k.tomu,.že.jeho.sonda.má.
hladký.povrch,.nečiní.mu.problém.ani.zne-
čištěné.kapaliny..Protože. snese.čištění.CIP,.
může.být.používán.i.v.potravinářství.

(KOBOLD Messring GmbH)

Osobní kontakt se spolupracovníky a zá-
kazníky na poradách, seminářích a kon-
ferencích sice nelze ničím nahradit, ale 
v době omezeného setkávání a cestová-
ní je třeba hledat i jiné formy spolupráce. 
Výzkumníci ve Fraunhoferově institutu pro 
průmyslový inženýrink IAO a Fraunhofero-
vě institutu pro výrobní inženýrink a auto-
matizaci IPA společně se svými partnery 
z průmyslu vyvinuli řešení pro komunikaci 
na dálku, které umožní překračovat hrani-
ce oborů i států. Využívají se při tom digi-
tální dvojčata a rozšířená realita.

Koncepce.digitálních.dvojčat.je.v.moder-
ní.výrobě.už.dobře.známá,.protože.předsta-
vuje. jednu.ze.základních.komponent.archi-
tektury. Industrie. 4.0.. Z. digitálních. dvojčat.
lze.vytvořit.digitální.model.celého.výrobní-
ho.procesu,.ale.i.prostředek.pro.přímou.inter-
venci.do.výroby..Zjednodušeně.řečeno,.digi-
tální.dvojče.je.digitální.reprezentace.reálné-
ho.objektu..Výzkumníci.z.ústavů.IAO.a.IPA.
vytvořili.řešení.pro.využití.digitálních.dvoj-
čat.k.přenosu.znalostí..Každý,.kdo.se.zajímá.
o. nejnovější. výsledky. výzkumu. obou. ústa-
vů,.má.nyní.k.dispozici.nový.způsob,.jak.se.
k. nim. dostat..Výzkumníci. v. rámci. projek-
tu.FutureWork360.vytvořili.prostřednictvím.
laserového.skeneru.digitální.dvojčata.svých.
laboratoří.a.umožnili.je.sdílet.online..Vizua-
lizaci.digitálních.dvojčat.si.vzala.na.starost.
partnerská.společnost.Hemminger.Ingenieur-
gesellschaft.mbH.

Návštěvníci. webové. stránky. www.futu-
rework360.de/en.html. tak. mohou. podnik-
nout. virtuální. prohlídku. laboratoří. a. zjistit,.
co. zde. výzkumníci. nabízejí.. Momentálně.
lze.takto.zhlédnout.laboratoře.aditivní.výro-
by,.asistenčních.systémů,.digitálního.projek-
tování.a.propojených.výrobních.systémů..Je.
také.možné.klást.výzkumníkům.otázky..Vý-
zkumná. práce. je. prezentována. prostřednic-
tvím.odborných.článků,.obrázků.a.krátkých.

Nové formy spolupráce v době krize:  
využití digitálních dvojčat pro výměnu znalostí 

filmů..Příklady.zahrnují.např..využití.virtuál-
ní.reality.v.různých.formách.spolupráce.člo-
věka.se.strojem..Jestliže.firma.projeví.zájem.
o.konkrétní.problémy,.pozvou.ji.výzkumníci.
na.online.konzultaci.

Cílem. projek-
tu. FutureWork360,.
který.podporuje.ně-
mecké.spolkové.mi-
nisterstvo.pro.vzdě-
lání. a. výzkum,. je.
zjistit,. jaké. formy.
digitální. spoluprá-
ce.jsou.pro.budouc-
nost. perspektivní..
Opatření.na.omeze-
ní. šíření. covidu-19.
však.jejich.uplatně-
ní. v. praxi. výrazně.
uspíšilo.

Podle.pracovníků.
výzkumných.ústavů.
je.pro.ně.např..mno-
hem.jednodušší.při-
pravit. den. otevře-
ných. dveří,. Open.

Lab.Day,. jen.virtuálně..Virtuální.prezentace.
také. umožňuje. mezinárodní. spolupráci. bez.
nutnosti.cestovat..Tak.probíhá.spolupráce.např..
s.francouzským.klastrem.plastikářského.prů-
myslu.Plastipolis.

V ý z k u m n í c i.
a. jejich.průmysloví.
partneři. nyní. pra-
cují. na. nových. ná-
strojích. pro. spolu-
práci.a.optimalizaci.
digitálních. dvoj-
čat. v. rámci. Future.
Work.Lab.

[New forms of collabo-
ration in times of cris-
is: Using digital twins 
for knowledge transfer..
Tisková.zpráva,.Fraun-
hofer.Geselschaft,.čer-
venec.2020.]

(Bk)

Obr. 1. Future Work Lab: využití rozšířené reality umožňuje efektivní 
projektování a zkracuje dobu potřebnou k adaptaci výrobních systé-
mů při změně provozních podmínek (foto: Fraunhofer IAO, Ludmilla 
Parsyaková)

Obr. 2. Digitální dvojče pomáhá technikům řešit problémy (foto: Fraun-
hofer IAO, Kai Effinger) 


