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Tab. 1. Přednosti a nevýhody hydrostatických hladinoměrů

Přednosti Omezení a nevýhody
Princip měření je jednoduchý. Údaj je závislý na hustotě a teplotě média.
Neobsahují pohyblivé mechanické součásti. Při použití impulzního potrubí s kapalinovou 

náplní je údaj ovlivněn změnami teploty okolí.Nevadí pěna nad hladinou, zakalení média.
Nevadí turbulence média ani vestavby v nádobě. Nebezpečí vniknutí kapaliny do přívodu ke 

snímači při přeplnění nádoby u „suchého“ 
připojení snímače.

Údaj nezávisí na elektrických vlastnostech 
média (vodivost, permitivita).
Vhodné i pro měření médií agresivních, 
viskózních i značně znečištěných.

Je-li požadována přesnost měření hladiny 
s nejistotou menší než 0,5 % z rozsahu, je 
vhodné uvažovat o jiném typu snímače.

Značný rozsah měření (ponorné sondy až 200 m). Nelze použít pro měření sypkých látek.

trů, horní mez není vlastně omezena a je dána 
výškou provozní nádoby. Ponorné snímače lze 
používat až do hloubek několika stovek metrů.

Protože snímače měří silové účinky hydro-
statického tlaku, je třeba respektovat chyby spo-
jené se změnami hustoty a také teploty média. 
Tento jev ovšem přináší i jistou výhodu: jestli-
že hladina v nádrži kolísá vlivem teploty a vli-
vem teplotní objemové roztažnosti dané kapali-
ny, hydrostatický snímač nezaznamená kolísání 
hladiny, ale bude správně měřit konstantní údaj 
úměrný hmotnosti kapaliny v nádobě. Nejisto-
ta měření se liší v závislosti na případu použití 

a na druhu měřeného média. Typická hodnota 
nejistoty je ±0,5 % z měřicího rozsahu; v někte-
rých případech lze dosáhnout nejistoty ±0,1 %. 
Nejistota samotných snímačů tlaku dosahuje 
hodnot ±0,1 % z měřicího rozsahu, u některých 
inteligentních snímačů ±0,04 %.

Při vybavení vhodným oddělovačem lze 
hydrostatické hladinoměry využít k měření 
i za extrémních provozních podmínek (vy-
soké teploty, agresivní média, vysoké poža-
davky na hygienu a sanitovatelnost). Přednos-
ti a nevýhody hydrostatických hladinoměrů 
jsou shrnuty v tab. 1.
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y   NAMUR na veletrhu 
Hannover Messe 2014

Německé sdružení dodavatelů a uživate-
lů automatizační techniky pro obory s konti-
nuálními a dávkovými výrobními procesy 
NAMUR se letos podílelo na návrhu a reali-
zaci nové koncepce přehlídky Industrial Au-
tomation v rámci veletrhu Hannover Mes-
se 2014. 

Letos měl svou premiéru společný stánek 
Process Automation Place. Po celou dobu ve-
letrhu se zde konaly prezentace řídicí techni-
ky pro procesní výrobu, provozního přístro-
jového vybavení se zaměřením na snímače 
a akční členy, analytické a měřicí techniky 
a digitálních komunikačních systémů pro pro-
vozní úroveň řízení. Zástupci NAMUR zde 
vystoupili s přednáškami na téma funkční 
bezpečnost SIL a nejistoty měření u provoz-
ních snímačů a účastnili se panelové disku-
se na téma modularizace v procesní výrobě. 

Sdružení NAMUR se podílelo také na fóru 
Industrial IT. Tématy fóra byla kybernetická 
bezpečnost v průmyslu a komunikace a in-
tegrace. Kromě toho zde byly nastíněny bu-
doucí kroky při realizaci programu Industrie 
4.0 v Německu. Zástupci NAMUR se rovněž 
účastnili diskuse na téma „Jsou řešení best 
practices vždy vhodná a efektivní?“.

Sdružení NAMUR také podpořilo konfe-
renci MES in Practice 2014 (Process Indust-
ry). Tato konference se na veletrhu Hanno-
ver Messe konala již pošesté. Její motto bylo 
„rychlost, pružnost, transparentnost“ a před-

nášející účastníkům představili, jak s využi-
tím MES dosáhnout efektivní výroby. 
Efficiency Arena bylo diskusní fórum na téma 
úspory energie. Představovalo vhodnou 
příležitost zvláště pro sdílení zkušeností 
s uplatněním energeticky úsporných řešení. 
Zástupci sdružení NAMUR zde prezentovali 
systémy pro správu výroby, distribuce 
a spotřeby energie v průmyslových podnicích 
s procesní výrobou.  (Bk)

  Euro ID a ID World 
International Congress 
společně ve Frankfurtu 

Odborný veletrh identifikační techniky 
Euro ID a stejně zaměřená konference ID 
World International Congress se budou ko-
nat 18. až 20. listopadu 2014 ve Frankfurtu 
nad Mohanem. Pořadatel, společnost Mesa-
go, očekává, že půjde o velmi úspěšné akce. 
Svědčí o tom mj. to, že výstavní plocha vele-
trhu Euro ID už je téměř vyprodaná. Přihlá-
sila se většina loňských vystavovatelů a při-
bližně čtvrtina dosud přihlášených jsou noví 
vystavovatelé, kteří budou na veletrhu Euro 
ID poprvé. Zhruba třetina vystavovatelů je ze 
zahraničí. Kompletní seznam dosud přihláše-
ných vystavovatelů je na www.euro-id-trade-
fair.com/exhibitorlist.

Pořadatelé očekávají také účast vysoce od-
borných návštěvníků. Vypovídají o tom úda-
je z loňského roku: mezi návštěvníky byli 
konstruktéři, technici, členové vedení firem 
a obchodníci – dvě třetiny návštěvníků uved-

lo, že mají pravomoc rozhodovat o objed-
návkách. Návštěvníci do Frankfurtu přije-
li ze 43 zemí. Pro registraci návštěvníků je 
třeba použít odkaz www.euro-id-tradefair.
com/tickets.

Konference ID World International Con-
gress bude zaměřena na příležitosti rostou-
cího trhu s identifikační technikou, ať jsou 
to tradiční optické kódy, RFID, biometrie, 
přístupové karty nebo systémy pro sběr dat. 
Na konferenci zazní také přehledové pří-
spěvky zaměřené na obor identifikace jako 
celek a jeho trendy. Blíže na www.euro-id-
tradefair.com. (Bk)

   Burza práce – portál 
společnosti Humusoft

Společnost Humusoft s. r. o. provozu-
je od dubna 2014 jako službu svým zá-
kazníkům informační portál Burza práce 
(www.humusoft.cz/burza-prace), kde lze 
zveřejnit informace o pracovních příleži-
tostech v organizacích hledajících pracov-
níky znalé práce se softwarovými nástroji 
Matlab a Simulink, Comsol Multiphysics 
a dSpace. Účelem je upozornit znalé pra-
covníky na poptávku po jejich schopnos-
tech i podpořit efektivní využití uvede-
ných nástrojů u zaměstnavatelů. Portál je 
moderovaný, všechny inzeráty procháze-
jí u provozovatele redakční úpravou. Jde 
o bezplatnou službu zaměstnavatelům, 
portál není určen k inzerci individuálních 
zájemců o práci. (sk)


