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centech horní meze měřicího rozsahu nebo 
celé stupnice (Full Scale – FS). Vždy je dů-
ležité si uvědomit, že tento údaj je třeba pře-
počítat na absolutní hodnotu chyby nebo ales-
poň vyjádřit v procentech měřené hodnoty.

Současné převodníky tlaku dosahují chyb 
mezi 0,05 až 0,075 % horní meze měřicího 
rozsahu.

Pro měření polohy hladiny, objemu a hmot-
nosti kapalin lze použít převodník rozdílu tla-

ků Endress+Hauser Deltabar S. Jeho verze 
Deltabar S PMD75 platinum, speciálně ur-
čená pro bilanční měření obsahu nádrží, má 
nelinearitu převodní charakteristiky nejvýše 
0,05 % a vyhovuje požadavkům API na přes-
nost měření tlaku. V hydrostatických měřicích 
systémech umožňuje měřit také hustotu.

Převodníky tlaku řady Cerabar M od spo-
lečnosti Endress+Hauser měří přetlak a abso-

K místnímu měření hustoty a zjišťování je-
jího profilu podél výšky nádrže je určen ser-
vomechanický hladinoměr Endress+Hauser 
Proservo NMS 53x.

Tlak

Převodníky tlaku se při bilančním měře-
ní obsahu nádrží obvykle používají ve třech 
úlohách, kterými jsou:
– přímé měření hydrostatické-

ho tlaku v hydrostatických 
systémech měření polohy 
hladiny,

– měření tlaku plynu v uza-
vřených nádržích s vnitřním 
přetlakem používaných ke 
skladování kapalného propan- 
-butanu a chemických plynů,

– sledování tlaku par nad hla-
dinou v nádržích s pevnou 
střechou vybavených od-
lehčovacími ventily.
Požadavky na přesnost mě-

ření jsou při sledování tlaku 
par minimální a měřicí rozsah 
snímače může být poměrně 
malý (asi 30 kPa nebo méně).

V nádržích s vnitřním pře-
tlakem je zvykem měřit tlak 
plynu z důvodů bezpečnosti 
a pro výpočet množství „ka-
paliny v páře“. Pro většinu 
úloh vyhovují převodníky s chybou od 0,1 
do 0,25 %.

Při použití hydrostatických měřicích sys-
témů je důležité přesně měřit hustotu a hmot-
nost, což zcela nezbytně vyžaduje volit sní-
mač podle požadavků dané úlohy (výška ná-
drže, hustota produktu atd. – obr. 5). Chyba 
přístroje je u většiny převodníků tlaku uvádě-
na v podobě relativní chyby, vyčíslené v pro-

Obr. 7. Jedno z typických uspořádání přístrojů značky  
Endress+Hauser při bilančním měření obsahu produktu ve 
skladové nádrži
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lutní tlak plynů, par, kapalin a prachu. Díky 
svému modulárnímu uspořádání se uplatňu-
jí ve všech průmyslových odvětvích použí-
vajících spojité technologické procesy a za 
všech provozních podmínek vyskytujících 
se v průmyslu.

Závěr

K bilančnímu měření obsahu kapalin ve 
skladových nádržích lze použít různé meto-
dy. Jedním z klíčových faktorů, určujících 
kterou metodu pro daný konkrétní případ 
zvolit a jak ji použít, je požadovaná celková 
nejistota měření. Obecně jde o faktory spja-
té nejen s měřeným produktem, ale také s po-
užitým technologickým zařízením a se spe-
cifickými charakteristikami závodu a jeho 
okolního prostředí.

Společnost Endress+Hauser nabízí úplnou 
sadu přístrojů a komponent pro bilanční mě-
ření obsahu skladových nádrží. Jedna z mož-
ností jejího použití je naznačena na obr. 7. 
Sada obsahuje nejen velmi přesné radarové 
a servomechanické hladinoměry, hladinomě-
ry, převodníky místní i průměrné teploty pro-
duktu a polohy mezihladiny vody u dna nádr-
že, převodníky tlaku různých kategorií, pře-
vodní jednotky s výpočetními funkcemi atd., 
ale také speciální software pro správu zásob 
i obchodní měření.

Frank van Bekkum,
Business Development Manager,

Tank Gauging Endress+Hauser GmbH KG

Z anglického originálu Accuracy in Tank Gauging 
– Combination of Level, Temperature and Pres-
sure for Precise Inventory Measurement, Petrol 
Industry News, 2006, roč. 6, č. 6, s. 42–43, přeložil 
Karel Suchý; úprava redakce; otištěno se svolením 
Endress+Hauser Czech s. r. o.
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y   Cena pro výzkumníky 
v senzorice

Do 16. ledna 2008 mohou výrobci a vý-
vojová střediska z oboru senzoriky a měři-
cí techniky přihlásit své inovační výrobky 
na ocenění Sensor Innovation Award. Jde 
o soutěž, která je vyhlášena při příležitosti 
veletrhu Sensor+Test 2008, (6. až 8. 5. 2008, 
Norimberk, SRN). Odborný svaz pro sen-
zoriku AMA vynaloží na odměny vítězům 
celkem 10 000 eur a ocení vynikající aktivi-
ty výzkumu a vývoje měřicí techniky, které 
slibují i velmi dobré uplatnění na trhu. Do 
soutěže se mohou přihlásit jednotlivci nebo 
organizace. Výrobky posoudí porota složená 
ze zástupců Vědecké rady AMA (AMA Scien-
tific Council). Přihlášku je možné stáhnout 
na webové stránce http://www.ama-senso-

rik.de/site/en/413/sensor-innovation-award.
html. Tato soutěž dává příležitost vývojářům 
z oboru senzoriky z celého světa, nikoliv tedy 
jen z Německa. V loňském roce uvedené oce-
nění získaly dva výzkumné týmy: německé vý-
zkumné středisko ABB AG za mikromechanic-
ký senzor kyslíku pro měření zplodin ve spa-
lovacích motorech a norská firma OptoSense 
AS za optický spektrometrický senzor se syn-
tetickým holografickým zrcadlem.  (ev)

  FDT a Microsoft Vista
Implementace FDT (Field Device Tool) 

jsou založeny na modelech COM (Compo-
net Object Model). Protože COM je součástí 
operačních systémů firmy Microsoft, nabízí 
se otázka, zda budou aplikace FDT funkční 
i s novým operačním systémem Microsoft 

Vista, nástupcem Windows XP. Ukazuje se, 
že ne bez výjimek.

Osobní počítače s operačním systémem 
Windows Vista jsou na trhu od února 2007. 
V lednu 2008 skončí přímý prodej licencí 
Windows XP i jejich prodej pro OEM.

Verze produktů FDT určené pro Win-
dows Vista by se měly na trhu objevit nej-
později v lednu 2008. Sdružení FDT Group 
je připraveno svým členům pomoci při pře-
chodu na verze schopné pracovat pod no-
vým operačním systémem, a to při zacho-
vání zpětné kompatibility. Pracovní skupina 
Architecture and Specification proto vypra-
covala a v říjnu 2007 publikovala dokument 
Development Support for Microsoft Vista 
a požádala všechny členy FDT Group, aby 
podle tohoto dokumentu připravili své pro-
dukty na nový operační systém.
[FDT Newsletter, září 2007.] (Bk)




