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Speciální případy použití ultrazvukových 
snímačů
Automatizace se uplatňuje v dalších a dal-
ších oblastech lidské činnosti a z toho ply-
nou i nové požadavky na informace o ří-
zeném procesu a o technologii výroby. 
Firma Sonotec s. r. o. vyvíjí a vyrábí ultra-
zvukovou techniku určenou pro měření 
a technickou diagnostiku. V článku jsou na 
dvou příkladech představeny nové smě-
ry vývoje a možnosti použití ultrazvuko-
vých snímačů.

Snímače k detekci bublin v hadičce 
malého průměru

S rostoucími požadavky na kvalitu a spo-
lehlivost výroby se v mnoha různorodých 
oborech uplatňuje požadavek na dodávku ka-
paliny neobsahující absolutně žádné bubliny. 
S tímto požadavkem se lze nejčastěji setkat 
u medicínské techniky, kde je např. v infuz-
ních pumpách nezbytné detekovat i mikro-
skopické bubliny v roztoku, aby nebyl ohro-

žen život pacienta. Toto je příklad velmi kri-
tické úlohy. 

V průmyslu, kde mazivo představuje 
„krev“ strojů, je nutné kontrolovat, prou-
dí-li v mazacím systému olej, nebo vzduch. 
Dále se tyto snímače využívají v oborech, 

k měření malých průtoků kapalin v potrubí 
malých průměrů určený hlavně pro zástav-
bu do větších celků. V tom případě jsou 
vhodné snímače Sonoflow (obr. 2). Jsou za-
loženy na jednoduchém principu. Na proti-

lehlých koncích krátkého potrubí (měřicího 
můstku) jsou nainstalovány ultrazvukové 
vysílače a přijímače. Řídicí elektronika pře-
píná vysílání signálu tak, aby se střídavě ší-
řil ve směru a proti směru toku kapaliny. 
Rozdíl v době přijetí signálu odpovídá rych-

Obr. 3. Ultrazvukový snímač průtoku 
Sonoflow

Obr. 1. Snímač pro detekci kapaliny nebo 
bublin v hadičce malého průměru

kde je nutné dávkovat přesné množství ka-
paliny, nebo tam, kde přítomnost bublin 
(vzduchu) může znehodnotit další návaz-
ný proces.

Nejvhodnější metoda detekce bublin v ka-
palině je založena na šíření ul-
trazvukového vlnění (obr. 1). 
Měřicí člen tohoto přístro-
je má tvar písmene U, na je-
hož protilehlých stranách 
jsou umístěny ultrazvuko-
vý vysílač a přijímač. Vy-
sílač emituje vždy sérii vy-
sokofrekvenčních pulzů. Je-
li v hadičce kapalina, signál 
projde stěnou hadičky a ka-
palinou k přijímači. Je-li 
hadička prázdná nebo jsou 
v kapalině bubliny, ultrazvu-
kový signál buď neprojde vů-
bec, nebo je silně ztlumen. 
Výstup snímače je nastaven 
na hodnotu 1, nebo 0 podle 
toho, zda byla, nebo nebyla 
překročena nastavená hodno-
ta (obsah bublin v kapalině). Tato metoda de-
tekce je naprosto spolehlivá a bezpečná a má 
mnoho výhod:
– neinvazivní metoda; měření přes stěnu ha-

dičky (stěna zůstává kompaktní bez jaké-
hokoliv zásahu),

– nezávislost na vlastnostech kapaliny, na 
změnách její hustoty, teploty, barvy apod.,

– snadná instalace snímače i případná výmě-
na hadičky,

– značná bezpečnost sepnutí; k dispozici je 
rovněž varianta zajištěná proti selhání (fail-
-safe),

– žádný kontakt snímače s měřenou kapali-
nou.

Snímače průtoku kapalin Sonoflow

K měření průtoku kapalin lze vybírat 
z široké nabídky metod a snímačů. Velmi 
často se uplatňuje ultrazvukový princip. Co 
však na trhu až dosud chybělo, byl snímač 
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Obr. 2. Funkční schéma snímače průtoku Sonoflow
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losti proudění kapaliny. Ze známých rozmě-
rů potrubí je pak vypočítán objemový prů-
tok. Ultra zvukový princip tohoto měření vy-
kazuje četné výhody:
– neinvazivní metoda; snímač nepřichází do 

kontaktu s kapalinou,
– nulové opotřebení; snímač neobsahuje žád-

né pohyblivé díly,

– nulová tlaková ztráta; snímač nezasahuje 
do profilu proudění kapaliny,

– nezávislost na typu kapaliny; měřicí meto-
da je v širokém rozsahu nezávislá na tep-
lotě, barvě, hustotě a elektromagnetických 
vlastnostech měřené kapaliny, aniž je nut-
né přístroj kalibrovat,

– okamžitá reakce; vzhledem k vysoké rych-

losti měření reaguje výstup snímače oka-
mžitě na změny rychlosti proudění kapaliny.
Pro upřesnění je třeba uvést, že měřit tou-

to metodou je vhodné pouze kapaliny, které 
neobsahují velký podíl pevných částic. Mě-
ření mohou také ovlivnit prudké teplotní gra-
dienty a náhlé změny hustoty.

Ing. Martin Dostalík, SONOTEC s. r. o.

Přesně kalibrovat, přesně měřit
Kalibrace má cenu zlata. Přesné a dlouho-
době stabilní měření umožňuje dosáhnout 
významných úspor surovin, energie a dal-
ších zdrojů. Obzvláště to platí v potravi-
nářském průmyslu.

Nejpřesnější kalibrační 
zařízení na světě

Každý měřicí přístroj se 
mu sí po svém zhotovení zka-
librovat, aby bylo možné za-
ručit jeho vysokou přesnost. 
Kalibrace průtokoměrů při-
tom patří vzhledem k jejich  
technickým vlastnostem k těm 
nejnáročnějším. Základem 
úspěšné kalibrace jsou sta-
bilní proudění a konstantní 
vlastnosti kalibračního mé-
dia. Například u hmotnost-
ních průtokoměrů Promass se 
před dodávkou přístroje ka-
librací změří a vykompenzu-
jí všechny malé odchylky, které při výrobě 
vznikají. Závod Endress+Hauser Flowtec 
AG v Reinachu ve Švýcarsku (obr. 1) má 
pro tyto účely nejpřesnější průmyslové ka-
librační zařízení pro hmotnostní průtoko-
měry na světě (obr. 2). Toto zařízení s ná-
zvem Premium Cal dosahuje přesnosti mě-
ření ±0,015 % z měřené hodnoty, která je 
ověřena příslušnými švýcarskými a němec-
kými metrologickými úřady. Pomocí tohoto 
zařízení je možné kalibrovat snímače s přes-
ností 0,05 % odečtené hodnoty. Velká přes-
nost měření je důležitá pro všechny průto-
koměry, ať už jsou použity pro měření, nebo 
pro kalibraci dalších provozních snímačů. 

Snímače Promass splňují všechny poža-
davky normy ČSN EN ISO/IEC 17025 Po-
suzování shody – Všeobecné požadavky na 
způsobilost zkušebních a kalibračních la-
boratoří pro použití při kalibraci provoz-
ních snímačů. Kalibračním zařízením od spo-
lečnosti Endress+Hauser vybaveným těmito 
snímači je proto možné kalibrovat a ověřo-
vat např. magnetickoindukční průtokoměry 
(u Endress+Hauser jde o typovou řadu Pro-
mag). Kalibrovaný snímač může být otesto-

ván přímo v provozu, bez nutnosti nákladných 
úprav zařízení. Společnost Endress+Hauser 
má k dispozici tato kalibrační zařízení ově-
řená podle příslušných předpisů v jednotli-
vých zemích. 

Dlouhodobá stabilita technických 
vlastností

Většina průtokoměrů Promass je po své 
kalibraci používána ne v laboratorních pod-
mínkách pro kalibraci dalších snímačů, ale 
naopak v těžkých povozních podmínkách. 
Svou kvalitu musí dokázat v dlouhodobém 
provozu za působení mnoha nepříznivých 

vlivů: např. v potravinářství musí odolávat 
kontaktu s agresivními médii a čisticími 
prostředky (zevnitř i zvenku), mechanické-
mu namáhání, změnám teploty a vibracím. 
Pro zajištění kvality potravinářské výroby 
a bezpečného a efektivního provozu zaříze-
ní musí provozovatelé snímače pravidelně 
kalibrovat. Přitom se ukazuje, že u Corioli-
sových průtokoměrů jsou odchylky od po-
čáteční kalibrace skutečně nepatrné. To se 
netýká jen měření průtoku, ale také měření 
hustoty a viskozity, ke kterým se tyto sní-
mače také využívají. Snímače jsou v provo-
zu absolutně spolehlivé a uživatel může díky 
nim udržovat výrobní proces co nejblíže op-
timálním hodnotám. Není třeba počítat 
s velkými bezpečnostními intervaly provoz-
ních hodnot, a tím se spoří suroviny i ener-
gie. Větší pořizovací náklady na Corioli  - 
sovy průtokoměry, ve srovnání např. s mag-
netickoindukčními snímači, se tak rychle 
vrátí. 

Nová kritéria pro měřicí 
techniku

Společnost Endress+Hauser na-
stavila v ob  lasti měření průtoku 
nová kritéria. Instalované kalib-
rační zařízení dokázalo, jak přes-
né jsou Coriolisovy průtokoměry. 
Přesnost ale musí být zachována 
i při každodenním provozu, proto-
že jen tak může jejich uživatel do-
sáhnout očekávaných úspor. Tech-
nické vlastnosti, zejména přesnost 
Coriolisových průtokoměrů Pro-
mass S a Promass F ze sortimentu 
společnosti Endress+Hauser (kon-
takt viz inzerát na str. 17), jsou 
dlouhodobě stabilní, a proto jejich 

použitím výrobci nejen v potravinářském 
průmyslu, ale i v dalších oborech dosahují 
žádaných úspor surovin a energie. 

Holger Schmidt,
Global Industry Manager Food,

Endress+Hauser Messtechnik, 
GmbH+Co. KG

Obr. 1. Výrobní závod Endress+Hauser Flowtec AG v Reina
chu ve Švýcarsku

Obr. 2. Zařízení pro kalibraci hmotnostních průtokoměrů


