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snímače a měřicí technika

V prvním dílu seriálu o měření páry (Au-
toma 1/2023, str. 30) bylo pomocí zjednodu-
šené teorie a testovacího zařízení ALICE po-
psáno, co se děje v parním potrubí, jaké vlast-
nosti může mít pára uvnitř a jaký to má vliv 
na technologii i obchodní vzta-
hy mezi výrobcem páry a od-
běratelem.

Aby bylo možné stanovit 
množství tepla v páře, je pře-
devším nutné vědět, kolik páry 
v potrubí proudí. Průtokoměr 
je základní měřidlo pro určení 
množství proteklé páry. V praxi 
se používají dva fyzikální prin-
cipy měření objemového průto-
ku. Oba principy dávají uspoko-
jivé výsledky, ale mají své klady 
a zápory v závislosti na konkrét-
ní instalaci:
– stanovení průtoku pomocí di-

ference tlaku s použitím primárního prvku 
(clona, dýza nebo Pitotova trubice),

– stanovení průtoku pomocí vírového průto-
koměru.

Stanovení průtoku pomocí diference 
tlaku

Jde o hojně využívané řešení především 
z historických důvodů, které se osvědčuje 
vzhledem k cenově příznivé instalaci pro vět-
ší potrubí a zkušenostem provozovatelů, resp. 
techniků. Je ale rovněž pravda, že jde o po-
měrně choulostivé měření s vyššími požadav-
ky na údržbu a často také s horší přesností.

Jako primární prvek je možné použít růz-
ně řešené clony, dýzy nebo Pitotovy trubice 
ve spojení s kondenzační nádobou, impulz-
ním potrubím a diferenčním tlakoměrem. Mě-
ření je založeno na tom, že rozdíl tlaku před 
a za primárním prvkem je úměrný objemo-
vému průtoku.

Stanovení průtoku pomocí vírového 
průtokoměru

Druhou hojně využívanou metodou měření 
průtoku je použití vírového průtokoměru, který 
měří frekvenci vírů vytvářených při obtékání 
tělesa vloženého do proudícího média. Vírové 
průtokoměry se podařilo vyvinout na takovou 
technickou úroveň, že značně ubylo funk čních 
omezení, a tato měřidla jsou nyní oblíbená pře-
devším pro páru, nevodivé kapaliny a plyny. 
V současnosti často nahrazují dosluhující prů-
řezová měřidla (clony, dýzy apod.).

Výhodou je značná stabilita, lineární zá-
vislost frekvence na průtoku, malá tlaková 
ztráta a minimální požadavky na údržbu spo-

Měření průtoku jako základní veličiny  
pro zjištění množství energie v páře

jené s dlouhou životností. Obvyklou nevýho-
dou bývají velké náběžné délky, nemožnost 
měření při malých rychlostech proudění (ne-
dojde k vytvoření stabilních vírů) a vyšší cena 
pro velká potrubí.

kladivo), ale také teplotním rázům a vibracím. 
Kvalitu každého vyrobeného kusu zajišťuje tes-
tování na akreditované kalibrační trati (ISO/IEC 
17025). Pro diagnostiku, ověřování a monito-
rování technického stavu průtokoměru mohou 
uživatelé použít soubor metod Heartbeat Tech-
nology. Díky tomu získají v podstatě bezúdrž-
bový průtokoměr s velmi dlouhou životností.

Maximální bezpečnost a Heartbeat 
Technology

Průtokoměr je od počátku konstruován 
tak, aby plnil požadavky bezpečnosti v sou-
ladu se SIL 2 a SIL 3. Díky Heartbeat Tech-
nology probíhá v přístroji neustálá diagnos-
tika jeho hlavních funkcí. Bez nutného přeru-
šení provozu lze nejen přístroj diagnostikovat, 
ale také vygenerovat zprávu o výsledcích dia-
gnostiky, kde je přehledně zobrazeno, zda 
jsou všechny hlavní parametry v pořádku.

Flexibilní instalace

Průtokoměr lze konfigurovat podle potřeb 
konkrétního měření. Je možné vybrat z něko-
lika běžně používaných procesních připoje-
ní, k dispozici je velké množství výstupů pro 
komunikaci s nadřazeným systémem tak, aby 
bylo možné splnit všechny požadavky, se kte-
rými se uživatel běžně setkává.

Snadný návrh optimálního řešení

Jak navrhnout vhodnou světlost průtoko-
měru? Odborníci společnosti Endress+Hauser 

s výpočtem rádi pomohou. Stačí, 
když jim zákazník pošle provoz-
ní parametry (průtok, tlak, teplo-
ta, médium) a odborníci najdou 
optimální řešení pro dané potrubí.

K návrhu jsou k dispozi-
ci též nástroje společnosti En-
dresss+Hauser, které mohou zá-
kazníci bezplatně použít. Díky 
nástroji SizingFlow si mohou 
velmi snadno spočítat optimální 
světlost průtokoměru, porovnat 
různé varianty a rozhodnout se, 
které řešení preferovat z hledis-

ka rozsahů, přesností, rychlostí proudění, ale 
také tlakové ztráty. To všechno vyjde jako vý-
sledek výpočtu v nástroji SizingFlow.

Objemový průtok je tedy znám, ale co 
dál? Aby bylo možné přesně určit množ-
ství energie v páře, je nutné znát také teplo-
tu a tlak v potrubí. Zjišťování těchto parame-
trů bude tématem následujícího článku seriá-
lu o měření páry.

(Endress+Hauser)

Obr. 1. Stanovení průtoku pomocí diferenčního tlaku

Obr. 2. Vírový průtokoměr Prowirl v provozu

Jedinečný Prowirl 200 generace C

Sortiment společnosti Endress+Hauser byl 
obohacen o nejnovější generaci vírového prů-
tokoměru Prowirl 200 (C). Celkem bylo již po 
celém světě instalováno 450 000 vírových prů-
tokoměrů Endress+Hauser. Tyto průtokoměry 
využívají jedinečný kapacitní senzor DSC, kte-
rý je oproti piezoelektrickým senzorům odol-
nější proti mechanickým vlivům (např. vodní 

Obr. 3. Vírový průtokoměr Prowirl 200


