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kou výhodou je malá tlaková ztráta (u průto-
koměru DUK do 15 kPa).

Volbu vhodného průtokoměru ovlivňuje 
jmenovitý průměr připojovacího potrubí, orien-
tace průtokoměru při instalaci a specifické po-
žadavky měřicí úlohy. Průtokoměr je možné 
montovat na vodorovné, šikmé i svislé potru-
bí, u horizontální montáže může být elektro-
nický převodník nahoře nebo dole. Uklidňova-
cí délka před průtokoměrem a za ním je dese-
tinásobek jmenovitého průměru. Zejména při 
úlohách dávkování nabízejí měřicí přístroje 
možnost měření mezihodnot pro dokumentaci 
celkového množství dávkovaného média: k dis-
pozici je měření proteklého množství s vynu-
lováním čítače po odměření naprogramované 
dávky i měření celkového proteklého množství.

Univerzální průtokoměry DUK s dobou 
odezvy t90 kratší než 1 s jsou vhodné pro té-
měř každou měřicí úlohu a rozhraní IO-Link, 
jež je součástí elektronické jednotky C3T0, 
usnadňuje jejich integraci do řídicího systé-
mu. Měření je možné nastavit lokálně, v ně-
kolika krocích v menu na klávesách rychlé 
volby (tzv. hotkeys).

Cenná zpětná vazba od zákazníků

Firma Kobold během návrhu koncepce 
průtokoměru použila informace a zkušenosti 
svých zákazníků z různých průmyslových od-
větví jako základ pro vývoj flexibilního a spo-
lehlivého univerzálního průtokoměru určené-
ho speciálně pro nevodivá média. Rozšířením 
DUK o elektronickou jednotku C3T0 vznikl 
snímač vhodný pro téměř každou měřicí úlo-
hu. Zároveň jsou měřicí zařízení připrave-
na pro změnu měřeného média a provozních 
podmínek: stačí jednoduše změnit parametry 
nahráním odpovídajícího souboru z počítače.

Obr. 2. Princip činnosti ultrazvukového průtokoměru
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Použití v extrémních podmínkách

Kromě úloh, kde je třeba měřit průtok 
i teplotu média, jsou průtokoměry DUK 
zvláště vhodné pro měření v potrubí malého 
jmenovitého průměru. DUK pokrývá velký 
měřicí rozsah pro měření objemového prů-
toku (v závislosti na jmenovitém průměru; 

pro velikost 1/2" je to 0,08 až 20 l/min, pro 
velikost 3" je rozsah 2,5 až 630 l/min) a jeho 
měřicí poměr je až 1 : 250.

Průtokoměry mají dva individuálně konfi-
gurovatelné výstupy, které v závislosti na uži-
vatelském nastavení fungují např. jako pulzní, 
alarmový nebo analogový výstup. To usnad-
ňuje integraci do různých měřicích řetězců.

Barevný displej je možné digitálně otáčet 
v krocích po 90°, takže při změně umístění 
není třeba použít jinou variantu průtokomě-
ru – orientaci displeje je možné přizpůsobit 
montážní poloze.

Proces dávkování lze spustit a zastavit jak 
lokálně na displeji, tak prostřednictvím exter-
ního řídicího vstupu. Požadované množství se 

nastavuje na místě tlačítky. Zejména v citli-
vých procesech, jako je potahování tablet, 
jsou přesně odměřené objemy a krátké doby 
odezvy nepostradatelné.

Snímač je použitelný pro média o teplotě 
–20 až +90 °C a tlaku do 1,6 MPa. Tělo může 
být z mosazi nebo korozivzdorné oceli, sen-
zory jsou chráněny plastem PEEK a těsnění je 

pryžové, NBR nebo FKM (vo-
litelně EPDM). Krytí je IP65.

Základní stavební kámen 
pro každý projekt měření 
průtoku

Flexibilita řady DUK se od-
ráží v uživatelském prostře-
dí a rozsahu funkcí. Téměř 
všechna nastavení lze poho-
dlně navolit na displeji čtyř-
mi optickými tlačítky. Tlačít-
kům je možné přiřadit funkce 
jako měření teploty, zobraze-
ní dílčího množství nebo ma-

ximálního průtoku, takže není nutné neustá-
le procházet několika ovládacími úrovněmi 
v menu. Tlačítka lze obsluhovat i v ochran-
ných rukavicích. Víceřádkový displej nabízí 
lepší přehled než srovnatelné přístroje s jed-
nořádkovým displejem a kromě naměřené 
hodnoty zobrazuje odpovídající fyzikální 
jednotku nebo další doplňující informace. 
Srozumitelnost je dále umocněna víceba-
revným displejem: např. při dosažení urči-
tého průtoku se změní jeho barva. To umož-
ňuje uživateli již z dálky vidět, kdy bylo na-
dávkováno určité množství nebo překročena 
mezní hodnota.

(KOBOLD Czech Republic)

Snímače vzdálenosti pracující na princi-
pu vířivých proudů nejsou žádnou novinkou 
a v nabídce firmy Micro-Epsilon je v katego-
rii eddyNCDT zájemci nacházejí již mnoho 
let. Přesnosti těchto systémů se pohybují v řá-
dech desetin procenta rozsahu a měřicí rozsa-
hy jsou větší než např. u snímačů kapacitních. 
Vždy je však nutné měřit proti vodivému ma-
teriálu, typicky kovu. Systém se skládá z řídi-
cí jednotky, senzoru a kabelu. Vířivé proudy 

Měření vzdálenosti pomocí vířivých proudů

projdou i přes prach či olej. Jak přesně tyto 
snímače pracují?

Fyzikální princip

Snímač tvoří cívka, jíž protéká střída-
vý proud a která indukuje primární elektro-
magnetické pole. Toto primární pole vytváří 
v elektricky vodivém materiálu vířivé prou-
dy. Ty indukují sekundární elektromagnetic-

V průmyslu je často třeba měřit v nepříliš ideálním prostředí. Prach, špína a olej jsou na-
prosto běžnou součástí některých výrobních hal a ne vždy je možné vytvořit čisté a bez-
prašné prostředí, vyžadované např. v prostorech elektrotechnických montáží. Tyto a dal-
ší ztížené podmínky, jako je např. vysoká teplota či tlak, pravděpodobně zaměstnávají 
konstruktéry měřicích zařízení v každé průmyslové firmě. Tento článek představuje sní-
mače vířivých proudů, které vynikají odolností proti těmto vlivům, a to při zachování vel-
mi dobré přesnosti měření.

Obr. 1. Schéma principu měření vířivými 
proudy
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Obr. 2. Snímač eddyNCDT 306x v úloze měření pozice obrobku 
na brusce

Obr. 3. Snímače řady eddyNCDT 3001 a 3005 mají díky inte-
grované řídicí jednotce nejmenší rozměry

Obr. 4. Snímače turboSPEED DZ140 měří rychlost otáčení 
turbodmychadla

ké pole na vodivém cíli, které zpětně ovliv-
ňuje pole primární a tím i impedanci cívky 
(obr. 1). Míra ovlivnění závisí na vzdálenos-
ti cíle od snímače, a tak lze změnu impedan-
ce na výstupu interpretovat jako změnu vzdá-
lenosti. Převedeno na matematický vzorec to 
vypadá takto:

kde:
f0 je řídicí frekvence,
L indukce cívky,
C kapacita.

Kapacita je částečně dána řídicí jednotkou 
snímače, ale částečně ji ovlivňuje i kabel ve-
doucí od senzoru. To dává uživateli prostor 
k přizpůsobení snímače na míru dané úloze, 
a také proto jich firma Micro-Epsilon za dobu 
výroby vyvinula již přes 400 typů.

Kalibrace na konkrétní cíl

Dosáhnout velké přesnosti v náročném 
prostředí a při poměrně velkém měřicím 
rozsahu s ohledem na fyzikální princip 
lze jen díky důkladné kalibraci (snímače 
mají katalogový rozsah až 80 mm, typic-
ky se ale uživatelé pohybují do 10 mm od 
měřeného cíle). Snímače eddyNCDT se 
u systémů určených pro měření proti fero-
magnetickým materiálům standardně ka-
librují s materiálem St 37-2 (konstrukční 
ocel DIN 1.0037; EN S235JR) a u systé-
mů pro měření proti nemagnetickým ko-
vům s materiálem AlCuMgPb (hliníková 
slitina DIN 3.1645; EN AW-AlCu4PbMg-
Mn). Pro měření proti materiálu s jinou 
specifikací nebo předmětů speciálních tva-
rů je možné snímače kalibrovat přímo v la-
boratořích Micro-Epsilon – zákazník pošle 
konkrétní vzorek a snímač bude kalibrován 
přímo pro něj. U vybraných řad je možné 
snímače kalibrovat v provozních podmín-
kách, tzv. field calibration. V závislosti na 
možnostech řídicí jednotky lze snímače ka-
librovat ve třech nebo pěti bodech. Spolu 
s kalibrací se nastavuje také teplotní kom-
penzace. Díky aktivní teplotní kompenzaci 
v rozsahu teplot od –40 do +200 °C (i více) 
je měření při změnách teploty jedno z nej-
stabilnějších.

Výkonný měřicí systém eddyNCDT 3300

Nejvýkonnějším měřicím systémem na 
principu vířivých proudů v nabídce firmy 
Micro-Epsilon je eddyNCDT 3300. Díky vý-
běru senzorů s měřicími rozsahy od 0,4 po 
80 mm, velkým rozlišením a vynikající linea-
ritou je ideální pro průmyslové úlohy velmi 
náročné na přesnost. Systém má robustní řídi-
cí jednotku s displejem. Dosahuje frekvence 
měření až 100 kHz, a proto jej lze v kombi-
naci s miniaturními senzory odolnými proti 
tlaku použít i pro zkušební měření ve spalo-
vacích motorech.

Novinka eddyNCDT 3060 a 3070

Typy eddyNCDT 306x (obr. 2) a 307x 
jsou vybaveny kompaktní řídicí jednotkou 
bez displeje a jsou vhodné pro integraci do 
strojů a výrobních linek. Řídicí jednotky mají 

vlastní sortiment senzorů s rozsahem od 1 do 
8 mm, ale díky kalibraci je možné k jednot-
ce eddyNCDT 3060 či 3070 použít i senzory 
eddyNCDT 3300 – sortiment je tedy oprav-

du variabilní. Přesností se 
tyto měřicí systémy blíží 
systému eddyNCDT 3300 
a mají vynikající poměr vý-
konu k ceně.

Kompaktní eddyNCDT 
3001 a 3005

Snímače produkto-
vé řady eddyNCDT 3001 
a 3005 mají díky integro-
vané řídicí jednotce nej-
menší rozměry (obr. 3). 
Po užívají se tam, kde není 
dostatek místa pro insta-
laci. Jsou odolné, přesné 
a plní svou funkci za dob-
rou cenu. Nemají žádná 
pokročilá rozhraní, mají 
analogový výstup a jsou 
ideální pro použití ve vý-
robních strojích, kde je 
třeba přesně měřit a záro-
veň odolat ztíženým pod-
mínkám prostředí (obrábě-
ní, svařování).

Měření rychlosti otáček 
turbodmychadel

Vířivé proudy se využí-
vají nejen k měření vzdá-
lenosti. Snímače z kate-
gorie turbo SPEED DZ140 
(obr. 4) měří rychlost otá-
čení turbodmychadla. Na 

snímači se nastaví počet lopatek a zazna-
menává se pouze pohyb lopatky kolem sní-
mače. Výpočtem z doby měření a počtu lo-
patek se určí úhlová rychlost v otáčkách za 
minutu. Velká přesnost snímačů tady není 
využita, ale využívá se vysoká odolnost pro-

ti oleji, nečistotám, vibra-
cím a teplotám až +285 °C. 
Rozsah otáček je od 200 do 
400 000 min–1.

Široká škála možností 
využití

Snímače vířivých prou-
dů od společnosti Micro-
-Epsilon jsou využívány 
nejen k měření různých 
stavů v motorech či v ob-
ráběcích strojích. Měří 
i zavírání dveří a podvoz-
ku v letadlech, stejně jako 
polohy hřídelí ve větrných 
elektrárnách nebo polohu-
jí zrcadla teleskopů. Škála 

možností využití je opravdu široká.

(MICRO-EPSILON Czech Republic, 
spol. s r. o.)


