
14 AUTOMA  6/2014

téma
te

ch
ni

ck
á 

d
ia

gn
os

ti
ka

 a
 ř

íz
en

í ú
d

rž
b

y

Měření spotřeby vody

Snahy o snížení spotřeby vody předpoklá-
dají znalost její aktuální spotřeby. Magnetic-
ko-indukční nebo ultrazvukové snímače prou-
dění od ifm electronic lze použít i v okruzích 
s pitnou vodou. Univerzální spojky a příruby 
umožňují různé napojení do potrubí. Magne-
ticko-indukční snímače měří nejen průtok ka-

paliny, ale i její teplotu, a spolehlivě deteku-
jí prázdné potrubí. I tento snímač je vybaven 
rozhraním IO-Link, které díky přenosu digi-
tálních hodnot dovoluje plně využít všechny 
informace poskytované snímačem.

Měření kvality oleje

U oleje je z hlediska prevence třeba hlí-
dat výskyt rozptýlených pevných částic a vlh-
kost, která znehodnocuje mazací funkci oleje. 
K měření kvality oleje jsou určeny dva nové 
snímače ze sortimentu ifm electronic: výskyt 
částic měří snímač LDP100 (obr. 7) a vlhkost 
LDH100 (obr. 8). 

Snímač LDP100 na displeji zobrazuje třídu 
čistoty oleje v souladu s normou ISO 4406:99 
(jako ČSN EN ISO 4406 má název Hydraulické 
kapaliny – Kapaliny – Metoda kódování úrovně 

znečištění pevnými částicemi) nebo v souladu 
s obdobnou americkou normou SAE AS4059E, 
určenou pro letecký a automobilový průmysl. 
Snímač je vybaven rozhraním CANOpen, kte-
ré jej přímo předurčuje ke spolupráci s řídicím 
systémem pro mobilní techniku ecomat mobi-
le, o němž byla zmínka v článku [2]. Senzor 
detekuje výskyt pevných částic na základě ze-
slabení procházejícího světla: změny v inten-
zitě světla laserového paprsku způsobené čás-
ticemi v médiu, které protéká měřicí buňkou, 
jsou zjišťovány fotodetektorem. Snímač se ka-

libruje v souladu s normou ISO 11943 Hyd
raulic fluid power – Online automatic par
ticlecounting systems for liquids – Methods 
of calibration and validation. Robustní tlako-

vě lité hliníkové pouzdro umož-
ňuje dimenzování na až 42 MPa, 
což je také důležitý argument pro 
použití na mobilních pracovních  
strojích.

Snímač LDH100 využívá 
kapacitní senzor a výstupem je 
hodnota v rozsahu 0 až 100 %. 
Oleje mohou být minerální po-
vahy, syntetické, popř. i živo-
čišného či rostlinného původu. 
Snímač má výstupy měřených 
hodnot vlhkosti a teploty stan-
dardním analogovým signálem 
4 až 20 mA. 

Oba posledně zmíněné sní-
mače lze použít i pro jiná mé-
dia, než je tlakový olej, čímž se 

jim do budoucna otvírají širší možnosti vyu-
žití. Nicméně použití v průmyslových i mo-
bilních strojích je oblast, kde je prediktivní 
údržba nejvíce pokročilá.

Závěr

Vibrodiagnostika patří v rámci prediktiv-
ní údržby a v rámci nabídky společnosti ifm 
electronic do popředí zájmu. Jednak jde z hle-
diska pozornosti zákazníků o již etablovanou 
disciplínu, jednak je v tomto oboru jak u fir-
my ifm electronic, tak u jejích partnerů již 
rozvinuto dostatečné knowhow. Avšak i dal-
ší podobory prediktivní údržby mají zajíma-
vou budoucnost. Snímače proudění a průtoku 
jsou běžné produkty a jde jen o to, použít je 
v příslušných úlohách. Snímače kvality ole-
je jsou u ifm electronic naprostými novinka-
mi, ale v různých zemích Evropy a světa již 
své místo našly a v České republice se jistě 
prosadí také.

Literatura:
[1] ZATLOUKAL, J. – HEISIG, L.: Online dia

gnostika obráběcích strojů. Automa, 2013, č. 8, 
s. 63–65.

[2] BOČEK, P.: Prvky řídicích systémů v podání 
ifm electronic. Automa, 2014, č. 1, s. 54–56.

Ing. Petr Boček, Ing. Jan Zatloukal, 
ifm electronic, spol. s r. o.

Obr. 8. Snímač vlhkosti oleje LDH100
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y   Rekordní zájem 
vystavovatelů i návštěvníků 
o SPS IPC Drives Italia 2014

SPS IPC Drives Italia 2014, který se usku-
tečnil ve dnech 20. až 22. května v italské Par-
mě, byl rekordní co do počtu vystavovatelů i ná-
vštěvníků. O 17 % vzrostla návštěvnost a počet 

vystavovatelů se zvětšil o 13 %. Celkem vysta-
vovalo 584 firem a organizací z 28 zemí na plo-
še 48  000 m2. Veletrh SPS IPC Drives Italia se 
poprvé uskutečnil v roce 2011 jako odnož stej-
nojmenného veletrhu průmyslové automatiza-
ce pořádaného více než dvacet let v Norimber-
ku v Německu. Oba veletrhy jsou doprovázeny 
konferencemi a semináři o průmyslové automa-
tizaci. Na letošním veletrhu SPS IPC Drives 

Italia byly uspořádány kulaté stoly na téma 
automatizace v  potravinářství, farmaceutic-
kém a kosmetickém odvětví. Veletrh SPS IPC 
Drives Italia je organizován veletržní sprá-
vou Messe Frankfurt Italia za podpory Mes-
ago Messe Frankfurt. Příští ročník se usku-
teční opět v Parmě ve dnech 12. až 14. květ-
na 2015. Více informací je uvedeno na adrese 
www.spsitalia.it/en. (ev)

Obr. 6. Snímač efector metris pro měření 
spotřeby tlakového vzduchu v kompresorovně 

Obr. 7. Snímač výskytu pevných částic v oleji LDP100 insta-
lovaný na hydraulickém agregátu


