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snímače a měřicí technika

Obr. 6. Tepelný průtokoměr tmass instalovaný do potrubí

je jmenovitý. Snímače jsou robustní, s dlou-
hou životností a vyžadují minimální údržbu. 
S oblibou jsou používány k měření spotře-
by energie.

Clonové průtokoměry 

Měření rozdílu tlaku před clonou a za ní 
patří mezi nejstarší metody určování průtoku 
v procesním průmyslu. Vzhledem k jednodu-
ché konstrukci – postačí jedna clona a jeden 
snímač tlakové diference – jsou clonové prů-
tokoměry (obr. 5) velmi levné, a to nezávis-
le na světlosti potrubí. K dalším 
přednostem patří velká robustnost 
a možnost měřit průtok nejrůzněj-
ších médií. Požadavky na měřené 
médium jsou minimální. Měřit lze 
průtok kapalin i plynů; jen kapa-
liny s velkou viskozitou předsta-
vují neřešitelný problém. Clono-
vé průtokoměry neobsahují žád-
né pohyblivé součásti. V současné 
době se vyrábějí bez impulzního 
potrubí a jsou jen málo závislé na 
vnějších vlivech. Při volbě toho-
to průtokoměru je však třeba vzít 
v úvahu tlakovou ztrátu na cloně, 
která s sebou nese zvýšení spo-
třeby energie při dopravě média potrubím. 

Při dodržení podmínek montáže, zejména 
uklidňovacích délek před snímačem a za ním, 
je nejistota měření okolo 1 %. 

Správná montáž clonových průtokoměrů 
vyžaduje mnohem více zkušeností než mon-
táž jiných snímačů průtoku, ale když už je 
snímač jednou správně namontován, je velmi 
spolehlivý. Kromě centrické clony lze tlako-
vou diferenci měřit i na jiných škrticích orgá-

nech (dýzy, segmentové clony) nebo v rych-
lostních sondách. Vysoké teploty a rychlé 
změny tlaku nejsou na obtíž.

V potravinářství se měření clonovými prů-
tokoměry používá zejména k měření průtoku 
páry, protože snímače odolávají velkým tla-
kům, tlakovým rázům i vysokým teplotám.

Tepelné průtokoměry

Nejcitlivější metoda měření průtoku plynů 
je tepelná. Snímač (obr. 6) obsahuje válcové 
těleso, které se ohřívá tak, aby jeho teplota 

byla stále stejná. Proud plynu přitom těleso 
ochlazuje a elektrický proud naopak zahří-
vá. Měří se elektrický proud potřebný k udr-
žování měřicího tělesa na konstantní teplotě 
a z něj lze spočítat průtok. Měřit lze jen prů-
tok suchých plynů, protože vlhkost způsobuje 
chybu měření. Snímače měří hmotnostní prů-
tok. Nejistota měření je okolo 1,5 % měře-
né hodnoty. Existuje mnoho variant, kterými 
lze měřit v potrubí různých světlostí. Tepel-

ný průtokoměr představuje cenově přijatelnou 
variantu i pro velmi velké světlosti potrubí.

Existuje mnoho průtokových spínačů, kte-
ré na podobném principu detekují, zda médi-
um potrubím proudí či nikoliv. 

Tepelné průtokoměry se často používají 
v rozvodech stlačeného vzduchu. Předurču-
je je pro to jejich dobrá dynamika a možnost 
měřit i malé průtoky.

Závěr

Existuje mnoho metod měření průtoku 
plynů a kapalin. Kritérii výběru jsou poža-
dovaná přesnost, druh měřeného média, pro-
vozní podmínky, hygienické požadavky, cer-
tifikáty, možnost vyhodnocení výstupních 
signálů a také investiční náklady. Článek 
na některé tyto aspekty upozornil. Při vý-
běru správné metody měření ale není správ-
né vzdát se pomoci kompetentních konzul-
tantů. Mnoho výrobců pomáhá zákazníkům 
tím, že jim poskytuje klíč k nalezení nej-
vhodnějšího průtokoměru v podobě soft-
warové aplikace. Například u společnosti 
Endress+Hauser si mohou zájemci vyžádat 
(spojení viz inzerát na str. 43) nebo z webo-
vé stránky v sekci downloads stáhnout doku-
ment číslo CP001DEN_0310 s názvem Flow 
Measurement – Selection Guide, který obsa-
huje přehled všech dostupných metod měře-
ní průtoku, použitých materiálů a příklady 
použití. Využití všech informačních zdrojů 
vede k tomu, že každé měřicí místo je osaze-
no průtokoměrem s optimálními vlastnostmi 
pro dané měření.

Holger Schmidt,
Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG
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  Protokol openSafety přijat 
IEC za celosvětový standard

Bezpečnostní protokol openSafety byl 
testován podle normy IEC 61784-3 Functi-
onal Safety Communication Profiles, přijat 
jako protokol FSCP 13 a schválen národní-
mi komisemi reprezentujícími 27 členských 
zemí IEC, včetně Číny, Německa a USA, 
a stal se tak platným mezinárodním stan-
dardem.

Protože protokol openSafety je nezávis-
lý na sběrnici, lze ho použít se všemi typy 
průmyslových komunikačních sběrnic nebo 
systémů průmyslového Ethernetu. Na letoš-
ním průmyslovém veletrhu v Hanoveru (HMI 
2010) byl protokol openSafety představen 
v kombinaci s protokoly Sercos III, Modbus 
TCP, EtherNet/IP a Ethernet Powerlink, které 
se v systémech průmyslového Ethernetu pou-

žívají v současné době nejčastěji. Poprvé teď 
mají k dispozici úplný, certifikovaný a otevře-
ný bezpečnostní komunikační systém nejen 
uživatelé protokolu Powerlink, ale i uživate-
lé ostatních systémů průmyslového Etherne-
tu. Protokol openSafety je certifikován orga-
nizacemi TÜV Rheinland a TÜV Süd k po-
užití v bezpečnostních systémech kategorie 
až SIL 3. (br)

  Protokol WirelessHART 
přijat za evropskou normu

Organizace HART Communication Foun-
dation (HCF, www.hartcom.org) oznámila, 
že evropská komise pro standardizaci CEN 
přijala specifikaci protokolu WirelessHART 
za evropskou normu s označením EN 62591. 
Protokol WirelessHART je tak prvním pro-

tokolem pro bezdrátový přenos dat v obo-
ru řízení spojitých technologických proce-
sů standardizovaným v Evropě.

Přijetí specifikace WirelessHART za ev-
ropskou normu předcházelo její přijetí za me-
zinárodní standard IEC 62591 Ed. 1.0 mezi-
národní elektrotechnickou komisí v březnu 
2010. Technicky zajistil pro CEN proces po-
souzení a přijetí specifikace evropský výbor 
pro standardizaci v elektrotechnice CENE-
LEC, jehož členy jsou odpovídající národ-
ní výbory ze 31 evropských zemí. O přijetí 
rozhodl výbor CENELEC na svém zasedání 
1. června 2010. 

Přístroje s rozhraním WirelessHART 
dodávají výrobci provozních přístrojů jako 
ABB, Emerson, Endress+Hauser, MACTek, 
Nivis, Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs, Sie-
mens a další.
[ARCwire, 26. července 2010.]            
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