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Princip a konstrukce 

Snímače pro hlídání proudění plynů a ka-
palin společnosti Turck pracují na kalorime-
trickém principu, neobsahují žádné mecha-
nické části a vyhodnocují okamžitý průtok 
média. Kalorimetrický měřicí princip je zalo-
žen na metodě přenosu tepla, resp. ochlazení. 

Senzor obsahuje teplotně závislé měřicí 
rezistory, které jsou připojeny k měřicímu 
můstku. Jeden z měřicích rezistorů je závislý 

na teplotě média, druhý přichází do termické-
ho (tepelného) kontaktu s topným článkem. 
Jestliže je topný článek pod napětím, vzniká 
rozdíl teplot obou měřicích rezistorů. Tato 
diference má konstantní hodnotu, pokud je 
médium v klidu. Protéká-li médium, odvádí 
teplo z topného článku a teplota na zahřátém 
měřicím rezistoru klesá. Tím se mění rozdíl 
teplot mezi rezistory a také napětí na měřicím 
můstku. Na základě rozdílů napětí je vypoč-
tena aktuální hodnota průtoku.

Hlídače průtoku společnosti Turck  
s rozhraním IO-Link a HART

Z hlediska konstrukce je možné hlídače 
rozdělit na:
– kompaktní – senzor a vyhodnocovací jed-

notka jsou obsaženy v jednom pouzdru,
– s oddělenými senzory – senzor musí být při-

pojen k externí vyhodnocovací jednotce.
Senzory se dále dělí na:

– ponorné – senzory se umisťují do šroubení 
na potrubí,

– snímače in-line – snímač je vsazen do po-
trubí (obr. 1).
Z hlediska výstupu je možné snímače roz-

dělit na dvouhodnotové, které v závislosti 
na nastavené mezi průtoku vyhodnocují, zda 
médium protéká nebo neprotéká, a analogo-
vé, jejichž výstupní signál 0/4 až 20 mA je 
úměrný průtoku média. 

Doplňkovou informací, kterou lze sníma-
čem vyhodnocovat, je teplota média – maxi-
málně 100 ºC, krátkodobě až do 120 ºC. Sní-
mače jsou opatřeny závity (G1/4", G1/2", 
GL1/2" nebo NPT1/2"). Montáž pomocí tzv. 
T-kusu nebo návarku je velmi jednoduchá. 
Senzory odolávají tlaku do 10 MPa.

Kompaktní snímače

Kompaktní snímače jsou dodávány ve dvou 
variantách: z korozivzdorné oceli nebo z plas-
tu. V jednom robustním pouzdru je obsažen 
vlastní senzor, který je vždy ocelový, a vy-
hodnocovací jednotka.

K dispozici jsou snímače s tranzistorový-
mi výstupy pnp nebo npn, reléovým výstu-
pem a analogovým výstupem 0/4 až 20 mA. 
Spínací bod dvouhodnotových snímačů nebo 
měřicí rozsah analogových snímačů se snad-
no nastavuje potenciometrem. Stav průto-
ku a stav výstupu hlídače jsou signalizová-
ny na řetězci šesti LED. Díky své univerzál-
nosti a nenáročné instalaci jsou kompaktní 
typy nejrozšířenější skupinou těchto sníma-
čů a umožňují vykonávat různé druhy kon-
troly pro kapalná média v různých úlohách. 

Ponorné senzory

Hlídače průtoku bez vyhodnocovacího 
zařízení jsou vhodné pro použití v náročném 
průmyslovém prostředí nebo pro teploty mé-
dií do 160 ºC. Senzory s vyšší odolností pro-
ti tlaku až do 60 MPa umožňují kontrolo-
vat průtok např. v kompresorových stanicích 
a hydraulických agregátech.

Snímače in-line

Pro malé objemové průtoky jsou k dispo-
zici speciální snímače in-line, které mohou 
kontrolovat průtok kapalných médií (např. 
vody nebo oleje) od 0,3 do 108 l/h. Senzo-
ry z korozivzdorné oceli se vkládají přímo 
do potrubí a jsou dodávány s vnitřním prů-
měrem od 3,5 do 9,3 mm pro teplotní rozsah 

média od –20 do +80 ºC. Snímače mohou 
pracovat za provozního tlaku až 1,6 MPa, při 
maximálním průtoku 1 800 l/h.

Hlídače průtoku pro prostředí 
s nebezpečím výbuchu

Hlídače průtoku pro prostředí Ex jsou 
navrženy tak, aby vyhovovaly standardům 
jiskrové bezpečnosti i pro použití v zónách 
0 a 2. K dispozici jsou pouze oddělené sen-
zory, které je nutné připojit k vyhodnocova-
cí jednotce v nevýbušném provedení. Tyto 
hlídače mohou pracovat za provozní teploty 
v rozmezí –20 až +120 ºC a provozního tla-
ku až 6 MPa. 

Vyhodnocovací zařízení

Pro ponorné senzory a snímače in-line 
jsou k dispozici vyhodnocovací jednotky 
MK96 (obr. 2) a MS96 k montáži na lištu 
DIN. Modely vyhodnocovacích jednotek se 

Hlídače průtoku se používají v mnoha průmyslových oborech v různých zařízeních a sys-
témech. Mezi příklady využití patří např. hlídání hydraulických soustav, chladicích a ma-
zacích okruhů, kontrola dávkování přísad, lepidel, ochrana proti běhu čerpadel „na su-
cho“, kontrola chodu ventilátorů odsávacích jednotek apod. 

Obr. 1. Snímač pro hlídání průtoku v prove-
dení in-line

Obr. 2. Vyhodnocovací jednotka MK 96
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liší provedením, funkcí, výstupem a napáje-
cím napětím. Jednotka MS96 zajišťuje mimo 
kontrolu průtoku také kontrolu teploty. Pro 
hlídače průtoku do prostředí Ex je k dispozi-
ci jiskrově bezpečné vyhodnocovací zařízení 
MS96…Ex a MC96…Ex.

Poslední modely vyhodnocovacích zaří-
zení řady FM-IM lze snadno nastavit tlačít-
kem teach-in nebo prostřednictvím rozhraní 
IO-Link/HART. Tyto vyhodnocovací jednot-
ky jsou kompatibilní se všemi dodávanými 
snímači průtoku.

Moduly jsou dostupné v osvědčené verzi 
IM pro montáž na lištu DIN. Vyhodnocovací 
jednotky monitorují přerušení vodičů a zkrat. 
Provozní rozsah a diagnostika jsou signalizo-
vány řetězcem deseti LED.

Jednoduchá konfigurace

Moduly pro hlídání průtoku mají dva ope-
rační režimy: režim SIO (standardní IO) pro 
konvenční spínání a režim IOL (IO-Link) pro 
přenášení aktuální měřené hodnoty pomocí 
dvanácti bitů. Moduly jsou konfigurovatelné 
tlačítky nebo ovladačem přes komunikační 
rozhraní IO-Link/HART. 

Velké množství různých typů zařízení

Řada vyhodnocovacích jednotkek FM ob-
sahuje šest typů zařízení: tři zařízení pro při-
pojení senzorů v základním prostředí (FM) 
a tři pro senzory do prostředí s nebezpečím 
výbuchu (FMX). Jednotky jsou vybaveny 

standardními tranzistorovými výstupy PNP, 
reléovými výstupy a analogovými proudo-
vými výstupy 4 až 20 mA.

Závěr

Společnost Turck, s. r. o., nabízí v rám-
ci svých bezplatných služeb zpracování ná-
vrhu řešení pro dané použití, předložení ce-
nové nabídky a vyzkoušení funkčního prin-
cipu u zákazníka. 

Podrobnější informace poskytnou pracov-
níci firmy Turck na kontaktech uvedených 
v inzerátu na straně 31. 

Jan David, Turck, s. r. o.

Aby při své činnosti nikoho nezranily, 
musely být roboty v průmyslových provo-
zech donedávna odděleny od okolí masiv-
ním ohrazením. V poslední době však robo-
ty pronikají do nových oblastí použití. Na 
montážních linkách přímo spolupra-
cují s dělníky, používají se při úklidu 
veřejných prostor, v domácnostech, 
ve zdravotnictví, v pečovatelských 
službách atd. Zde všude přicházejí 
do kontaktu s lidmi i různými před-
měty. Nutnou bezpečnost přitom za-
jišťuje mj. systém taktilních senzorů, 
který lze jako umělou pokožku upev-
nit přímo na povrch robotů, začlenit 
do podlahové krytiny apod. Nové tak-
tilní senzory vyvinuté ve Fraunhofe-
rově ústavu pro provoz a automatizaci 
továren IFF (Institut für Fabrikbetrieb 
und -automatisie rung) byly poprvé 
použity v laboratorním asistenčním 
robotu LISA (Life-Science-Assistant) 
určeném pro každodenní rutinní práce 
v provozních podmínkách běžné bio-
technologické laboratoře.

Robot Lisa je schopen samostatné-
ho pohybu po laboratoři za obvyklého 
laboratorní provozu, kdy pracovníci 
laboratoře spolu diskutují, dělají po-
kusy apod. Dokáže bezpečně vkládat 
misky se zkušebními vzorky do ter-
mostatů, inkubátorů a laboratorních 
přístrojů nebo je opatrně přemisťovat od jed-
noho laboratorního pracoviště ke druhému 
a osvobozuje tak kvalifikované pracovníky 
laboratoře od jednoduchých, banálních čin-
ností. Při vývoji asistenčního robotu byl kla-
den důraz zejména na to, aby tento neúnav-
ný pomocník byl především bezpečný a ne-
mohl své lidské spolupracovníky v laboratoři 
ohrozit či zranit. I když některý z pracovníků 

Umělá pokožka pro bezpečné roboty
nedopatřením do robotu vrazí, robot se oka-
mžitě zastaví.

Uvedenou bezpečnostní funkci umožňuje 
realizovat speciální „umělá pokožka“ upev-
něná na kritických částech povrchu robotu. 

Jde o speciální taktilní (hmatový) senzor sklá-
dající se z elektricky vodivé pěnové hmoty, 
vhodného textilního povlaku a inteligentní 
vyhodnocovací elektroniky, která zjišťuje, 
kde se povrchu robotu něco dotklo, a dokáže 
rozlišit mezi jemnými a silnými nárazy. Sen-
zorové buňky, vložené do umělé pokožky, je-
jíž tvar a velikost se volí podle místa použití, 
zjišťují každý dotyk. Čím je počet senzoro-

vých buněk větší, tím přesněji lze určit bod 
kolize. Vyhodnocovací jednotka zpracovává 
naměřené údaje, vyhodnocuje je a výsledky 
předává do řídicího systému robotu a popř. 
také do nadřazeného řídicího systému. Zvlášt-
ností umělé pokožky jsou integrované tlumi-
cí prvky, které zeslabí účinky případné koli-
ze svou pružností.

Postupem času byl systém taktilních sen-
zorů zdokonalen, takže umělou pokožku lze 
nyní použít na tělesech téměř libovolného geo-
metrického tvaru, včetně zakřivených nebo 
velkých rovinných ploch. Je k dispozici v ně-
kolika variantách, s různým potahem, od pro-
dyšného až po vodotěsný, a má velmi široké 
možnosti použití. Průmyslové a servisní ro-
boty, pohybující se stroje, manipulační vozíky 
apod. opatřené umělou pokožkou zjistí každé 
sebemenší střetnutí (kolizi) s osobou nebo ob-
jektem a ihned se zastaví, takže mohou běž-
ně pracovat i v bezprostřední blízkosti člo-
věka. Taktilní senzory na chapadlech robotů 
umožňují zjistit, zda chapadla skutečně něco 
uchopila. Při použití velkoplošných podlaho-
vých senzorů lze vymezit ochranné zóny, na 
které nesmí člověk z bezpečnostních důvodů 
vstoupit (obr. 1). Tyto zóny lze podle potře-
by měnit. Podlahová krytina citlivá na tlak je 
ideálně vhodná nejen ke hlídání pracovního 
prostoru okolo. Například v domech s pe-
čovatelskou službou také dovoluje okamži-
tě zjistit, že některý pacient upadl na podla-
hu, a přivolat pomoc. V současnosti je něko-
lik variant umělé pokožky připraveno ve fázi 
prototypů k zavedení do výroby. Její původ-
ci jsou přesvědčeni, že v blízké budoucnos-
ti se budeme s umělou pokožkou v různém 
provedení setkávat i v každodenním životě.
[Roboter erhalten künstliche Haut. Fraunhofer- 
-Mediendienst, 07/2010.]

Kab.

Obr. 1. Podlahová krytina citlivá na tlak zjistí přítomnost 
člověka a zastaví pohyb robotu (foto: Fraunhofer IFF)


