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Celý proces ředění kyseliny sírové na po-
žadovanou koncentraci je automatizován. 
Průtokoměry jsou instalovány v prostředí 
s nebezpečím výbuchu, mají napájecí napětí 
24 V DC a jiskrově bezpečné výstupy.

Provozovatel získal možnost hospodárně 
a spolehlivě vyrábět kyselinu sírovou o poža-
dované koncentraci, současně má pro účely 
výroby přesné údaje o množství a koncentraci 
spotřebované koncentrované kyseliny sírové 
i demineralizované vody. Vlastní proces ře-
dění je řízen automaticky s možností místní 
kontroly funkce všech přístrojů.

Hmotnostní průtokoměry jsou jen jednou 
součástí celého technologického uzlu. Přesné 
měřicí přístroje však stejně jako např. regu-

Obr. 6. Ukazatel hmotnostního průtokoměru 
pro měření hmotnostního průtoku a koncent-
race kyseliny sírové

lační ventily musí bezpečně odolávat dlouho-
dobému působení kyseliny sírové. Dále musí 
měřit spolehlivě a s malou nejistotou v celém 
rozsahu provozních průtoků, teplot a tlaků, 
a to nejen hmotnostní průtok, ale i hustotu 
kyseliny sírové.

Kam pro další informace

Více o měřicích přístrojích firmy Krohne 
určených k měření průtoku, výšky hladiny, 
tlaku a teploty pro provozní měření zájemci 
naleznou na stránkách firmy Krohne: https://
krohne.com/cs.

Ing. Petr Komp,
KROHNE CZ, spol. s r. o.

Integrace úrovní edge a cloud, konver-
govaná vývojová prostředí, umělá inteligen-
ce a autonomní výroba nejsou už jen pouhý-
mi koncepty, ale stávají se realitou. Na ve-
letrhu Automation Fair 2021, který pro své 
zákazníky a partnery uspořádala ve dnech 
10. a 11. listopadu firma Rockwell Automa-
tion, o tom hovořil Cyril Perducat, senior vi-
ceprezident a technický ředitel společnos-
ti Rockwell Automation. „Když přemýšlím 
o průmyslu 4.0, který byl poprvé představen 
v roce 2011, musím říct, že za posledních de-
set let jsme se hodně naučili, co může průmy-
sl 4.0 přinést, a covid mnohé z toho urychlil.“

Konektivita na dálku, pokročilé inženýrské 
platformy s mnoha digitálními duplikáty, směs 
fyzických a digitálních výrobních prostředků 
a zařízení a změna interakcí člověk–stroj po-
dle Cyrila Perducata vedou výrobu k průmy-
slu 5.0. Cyril Perducat se ale zeptal, zda není 
příliš brzy hovořit o průmyslu 5.0, když všech-
ny přísliby průmyslu 4.0 ještě nebyly splněny.

„Lidské zdroje jsou vzácné,“ uvedl Cyril 
Perducat. „Tím, že dodáváme systémy, které 

Trendy, které směřují k průmyslu 5.0
zefektivňují interakci člověka a stroje, činí-
me interakci efektivnější, ale zároveň zůstá-
vá bezpečnou.“

Společnost Rockwell Automation identi-
fikovala čtyři oblasti, v nichž mohou průmy-
slové firmy postupovat kupředu:
– vývoj softwaru pro cloud a edge compu-

ting,
– univerzální ovládání a konvergovaná inte-

grovaná vývojová prostředí (IDE),
– využití metod umělé inteligence v podobě 

softwaru jako služby (SaaS) a digitálních 
služeb,

– autonomní systémy a podpora rozhodova-
cí úlohy pracovníků.
Základem moderního výrobního závodu 

budou podle Cyrila Perducata systémy se soft-
warově definovanou architekturou od úrovně 
edge po cloud a základním hardwarem.

V konvergovaném prostředí se logické ří-
zení, řízení pohybu a bezpečnostní funkce 
spojují a musí fungovat jako celek. To platí 
zejména při využití robotů. „Hranice mezi ří-
dicími systémy strojů a robotů jsou stále více 

rozostřené,“ řekl Cyril Perducat. „V tom je 
bezpečnost velmi zásadní.“

Využití umělé inteligence vyžaduje spous-
tu dat a schopnost tato data zpracovat. Umělá 
inteligence by neměla být dalším nástrojem, 
ale měla by být distribuována v architektuře 
řídicího systému. Umělou inteligenci lze vy-
užít pro vibrodiagnostiku, pro modelování 
procesů nebo prediktivní řízení dynamicky 
se měnících systémů. Transformace automa-
tizovaných systémů na autonomní systémy 
umožňuje lepší rozhodování a vede k rozší-
ření lidských možností. Umělá inteligence 
může také pomoci zjednodušit konstrukční 
a vývojovou práci.

Cyril Perducat zdůraznil, že nemůže jít 
jen o technické inovace. „Technika pouze 
vytváří možnosti nebo potenciální hodnoty,“ 
vysvětlil. „Musí být přístupná uživatelům, 
takže musíme inovovat z hlediska uživatel-
ské zkušenosti.“
[Tisková zpráva Rockwell Automation, prosinec 
2021.]
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y   Společnosti Mobile 
Industrial Robots a Logitrans 
spolupracují na vývoji 
autonomního paletového 
vozíku

Společnosti Mobile Industrial Robots 
(MiR), přední firma na trhu autonomních 
mobilních robotů (AMR), a Logitrans A/S, 
výrobce zařízení pro manipulaci s materiá-
lem, oznámily strategickou spolupráci na vý-

robě autonomních paletových vozíků, které 
zaplní mezeru na trhu zařízení určených pro 
bezpečné, efektivní a autonomní zvedání pa-
let přímo ze země.

Nové autonomní paletové vozíky doplní 
současné mobilní roboty MiR s vysokou nos-
ností bezpečně a spolehlivě přepravující pale-
ty a produkty v dynamickém prostředí s lidmi 
a dalším přepravním zařízením. Současné ro-
boty MiR dokážou naložit palety ze speciál-
ně navržených paletových racků, ale objevila 
se velká poptávka ze strany zákazníků MiR 
po robotech, které dokážou zvednout paletu 

umístěnou na podlaze. Zákazníci firmy Lo-
gitrans zase požadují vozíky s vyšším stup-
něm automatizace a autonomního provozu.

MiR a Logitrans proto plánují vyvinout 
plně automatizovaný a poloautomatizova-
ný autonomní paletový vozík pro různé po-
třeby v logistických procesech. K vývoji 
bude využita autonomní navigace a soft-
warové schopnosti firmy MiR v kombina-
ci s funkcemi elektrických paletových vo-
zíků společnosti Logitrans, které firma vy-
rábí již 80 let.
[Tisková zpráva MiR, prosinec 2021.] (ed)


