
14 AUTOMA  4/2014

p
rů

m
ys

lo
vé

 v
áh

y
téma

Vážení je jeden z nejpřesnějších způsobů 
měření hmotnosti v průmyslu. Je možné ho 
využít k měření hmotnosti tekutých i syp-
kých materiálů, pro statické i dynamické mě-
ření. Použití vah ve výrobních procesech je 
velmi široké, od surovinového hospodářství 
ve všech odvětvích, přes výrobní procesy 
v hutnictví, průmyslu stavebních hmot, che-
mickém, farmaceutickém a potravinářském 
průmyslu aj., až po plnění i balení produktů 
a jejich expediční kontrolu v mnoha odvět-
vích. Způsoby využití vážení v průmyslové 
praxi ukazuje schéma na obr. 1.

V průmyslu mají váhy a způsoby navažo-
vání nepřeberné množství podob. Pro jejich 
využití je třeba vědět, jak průmyslové váže-
ní funguje a na co je zapotřebí při navrhování 
technologií s váhami a jejich automatizaci brát 
ohled. Ačkoliv to nemusí být na první pohled 
zřetelné, na optimální využitelnost technolo-
gií s váhami a přesnost vážení má vliv mnoho 
faktorů, které je nutné brát v potaz při pláno-
vání investice do nové nebo do modernizace 
zastaralé vážní techniky.

Přesnost navažování

Rozhodující vliv na 
přesnost navažování má 
konstrukce váhy a celé-
ho navažovacího systé-
mu společně se správným 
mechanickým umístěním 
vážicích cel s tenzome-
try. Je-li špatně navrže-
na mechanická konstruk-
ce, žádná elektronika ani 
software přesnost neza-
chrání (a náprava obvyk-
le není snadná). Při roz-

Vážení v průmyslu

hodování o investici je vhodné vybrat jak do-
davatele vážní techniky, tak i automatizační 
firmu s dostatkem zkušeností. 

Požadavky na váhy, váženou nádobu 
a vážicí cely s tenzometry

Mezi váženou nádobou a pevnou kon-
strukcí váhy nesmí být žádné pevné spoje-
ní ani třecí plocha. Veškerá připojení kabelů, 
vzduchových hadiček a jiných potřebných 
napojení vážní nádoby musí být co nejpruž-
nější. Všechny přívody je nutné při montá-

ži připojit tak, aby pokud možno v žádném 
směru nepůsobily na váženou nádobu tlakem, 
tahem apod. Ta část přívodů, která není při-
pojena k vážené nádobě, musí být na pevné 
konstrukci. Občas se lze setkat např. s tím, že 
jsou přívody uchyceny k lehké pochozí kon-
strukci, přičemž procházející osoba ovlivní 
výsledek vážení např. o několik kilogramů.

Vážicí cely s tenzometry musí být rozmís-
těny tak, aby na nich vážená nádoba ležela 

rovnoměrně, tj. aby tíha vážní nádoby byla 
rozprostřena na všechny cely. Cely je třeba 
namontovat podle doporučení výrobce tak, 
že vážená nádoba musí ležet na celách volně 
a neměla by s nimi být pevně spojena.

Speciální případy vážení

Speciální případy vážení, využívající ná-
ročnější vážicí techniku, jsou:
– velmi přesné nebo obchodní vážení,
– kontrola váhových tolerancí a počtu výrob-

ků v balení,

– průběžné dynamické vážení, např. pohy-
bujících se pásů se sypkými materiály,

– dávkování materiálů navažováním.
Soustřeďme se na rozbor automatizace 

navažovacích procesů, kde je proces váže-
ní kombinován s procesem dopravy materiá-
lu s častým cílem zajistit maximální rychlost 
vážení, aby byl zaručen co největší průtok 
materiálů výrobním procesem.

Požadavky na vlastnosti navažovací 
techniky

K nejdůležitějším požadavkům na vlastnos-
ti navažovací techniky patří rovnoměrný přísun 
materiálu na váhu, bez výkyvů v průtoku. Ma-
teriál nesmí být na váhu sypán z velké výšky, 
jinak vznikají příliš velké rázy nebo výkyvy 
váhy při navažování a průběžný údaj o hmot-
nosti je zatížen obtížně korigovatelnou chybou.

Akční členy, které zajišťují přísun materiá-
lu, musí mít konstantní vlastnosti, zejména 
pokaždé stejnou dobu zavření nebo vypnu-

Obr. 1. Příklady využití vážení ve výrobních procesech
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Obr. 3. Vážní procesor Siwarex FTA

Obr. 2. Standardní zapojení vážní cely na modul Siwarex U pro 
kanál 2
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Navažování mouky

Technické řešení dávkování mouky je 
určeno k odbavení požadavků na materiál 
všech výrobních linek závodu. Požadavky 
linek přicházejí nepravidelně, z hlediska 
navažování náhodně. Zařízení bylo vytvo-
řeno s požadavkem na velký průtok mate-
riálu, aby nebyla omezována výroba. Pro-
ces obsahuje předvážení mouky tak, že je 
z řídicích receptur systému COMES Batch 
vypočtena nejmenší dávka. Z této nejmen-
ší dávky je odečteno několik kilogramů pro 
jemné navažování. Na obr. 4 je vpravo dole 
vidět nastavení předvážení na 100 kg. Jak-
mile je předchozí vážení ukončeno, je ob-
sah přesypán do zásobníku, odkud je mou-
ka pneumatickou dopravou transportována 
k příslušné lince a systém ihned spustí hru-
bé (rychlé) navažování dalších 100 kg ještě 

před přijetím nového požadavku z další lin-
ky. Výsledná hmotnost předvážky má vel-
kou nepřesnost, přibližně 4 kg. Tato nepřes-
nost však nemá vliv na výslednou navážku, 
protože systém pokračuje v navažování no-
vého požadavku od skutečné hmotnosti hru-
bé navážky. Přínosem kroku předvážení je 
to, že předvážka je připravena velmi rychle 
a v předstihu. Poté systém COMES Batch 
čeká, která konkrétní výrobní linka zašle 
požadavek, a dováží požadované množství. 
Následuje vyprázdnění váhy a transport, 
ale to již systém současně připravuje dal-
ší předvážku.

V automatizaci celého surovinového 
hospodářství byly použity vážní procesory 
Siwarex U, PLC Simatic S7-400, vizuali-
zace WinCC a recepturový systém COMES 
s moduly Batch, Historian pro záznam, ana-
lýzu a optimalizaci procesů a Modeller pro 
protokolování výroby.

Shrnutí

Vážení je často používanou metodou pro 
určování a ověřování hmotnosti dodávky su-
rovin a dávkování v technologických proce-
sech. Využíváno je také při finalizaci výrob-
ků i ověřování expediční jakosti z hlediska 

Tab. 1. Přehled vážních procesorů Siemens

Základní jednoduché a levné vážní procesory
Siwarex U určeno pro PLC Simatic S7-300/400, Simatic PCS7
Siwarex CS určeno pro PLC Simatic S7-300/400, Simatic PCS7
Siwarex WP231 samostatně nebo pro PLC Simatic S7-1200, umožňuje i využití pro jiné 

systémy (prostřednictvím Modbus RTU, TCP/IP)
Inteligentní a dražší, avšak výkonnější vážní procesory
Siwarex FTA určeno pro PLC Simatic S7-300/400, Simatic PCS7
Siwarex FTC

tí. V případě dopravy šnekovými dopravní-
ky je pro nejlepší přesnost vhodné používat 
co nejmenší výšky závitu a výsyp ze šne-
kového dopravníku navíc opatřit vhodným 
rychlým uzávěrem, který eliminuje negativ-
ní vliv pozice zastavení šneku. Podobné řeše-
ní je vhodné i pro kapsové dopravníky nebo 
větší turnikety.

Dále je nutné správně zvolit hrubost ma-
teriálu s ohledem na navažované množství 
a požadovanou přesnost. Je zřejmé, že nelze 
s přesností 0,1 kg navážit materiál, který se 
skládá z částic o hmotnosti 1 kg. Ovšem i ta-
kové požadavky občas nezkušení zadavatelé 
projektů vznášejí.

Velikost a hmotnost vážené nádoby je nut-
né správně přizpůsobit navažovanému množ-
ství a požadované přesnosti (poměr táry ver-
sus vážené množství materiálu). Například 
do velké nádoby, která má sama o sobě hmot-
nost několik tun, není možné navažovat 50 kg 
materiálu s přesností na 0,1 kg.

Systém navažování by měl umožňovat 
změ nu rychlosti plnění váhy – hrubě a jemně, 
s pokud možno rychlým a plynulým přecho-
dem mezi nimi. Pouze u dobře zkonstruované 
dvourychlostní nebo plynule regulovatelné do-
pravy materiálu na váhu lze dosáhnout nejlep-
ší přesnosti při největší rychlosti navažování.

Je-li to možné, neměla by se pro plně-
ní váhy používat přímá pneumatická dopra-
va. Běžná pneumatická doprava totiž obvyk-
le jednak nesplňuje požadavek na konstantní 
přísun materiálu a jednak tlak vzduchu a dy-
namické působení dopravovaného materiálu 
zavádějí do vážního systému další chyby, kte-
ré vzhledem k jejich dynamické povaze nelze 
dostatečně korigovat.

Posledním z důležitých požadavků je za-
jistit, aby měřený materiál neulpíval na vá-
žené nádobě.

Systém pro automatické navažování

Signál z tenzometru je v úrovni řádově mi-
livoltů, takže případné rušení již o velikosti 
několika málo mikrovoltů může mít zásad-
ní vliv na přesnost vážení. Proto je třeba pro 
přívody od tenzometrů k vážnímu procesoru 
použít odpovídající, výrobcem doporučova-
nou kabeláž, využívat sdružovací skříňky do-
poručené výrobcem vážních cel, tenzometrů 
nebo vážního procesoru a správně používat 
stínění, resp. jeho uzemnění – nejlépe zvolit 
součástky doporučené výrobcem nebo jejich 
vhodné ekvivalenty.

Řídicí systém, popř. přímo vážní proce-
sor, obvykle postupně vykonává tyto kroky:
– na začátku navažování indikuje uklidnění 

váhy a váhu vytáruje,
– u dvoustupňového navažování zahájí hru-

bé plnění váhy,
– čeká na limit hrubého plnění a po jeho do-

sažení přepne na jemné plnění váhy,
– čeká na dosažení limitu jemného plnění, 

po jeho dosažení vypíná plnění váhy,
– je-li navážená hmotnost mimo dané limi-

ty, zahájí dovážení,
– čeká na uklidnění váhy, potom z váhy pře-

čte skutečně navážené množství.
Sekvence kroků obsahuje důležité parame-

try, které značně ovlivňují rychlost a kvalitu 
navážení. Jde především o parametr doby po-
třebné k uklidnění váhy ve vztahu k přesnosti 
vážení a limity přepínání a vypínání plnění. 
Kvalitní automatizace dokáže parametry prů-
běžně optimalizovat, a tak 
dosahovat nejlepších vý-
sledů navažování.

Automatizační 
komponenty pro váhy

Autoři článku velmi 
často využívají vážní pro-
cesory firmy Siemens řady 
Siwarex. Základní přehled 
je v tab. 1. Příklad zapo-
jení vah s vážním proce-
sorem Siwarex je uveden 
na obr. 2, na obr. 3 je foto-
grafie vážního procesoru. 
Podrobnější popis, elek-
trické zapojení nebo para-
metrizace váhových systémů přesahují rozsah 
tohoto článku. Případné zájemce z řad investič-
ních techniků, elektroniků či pracovníků údrž-
by lze odkázat na kontakty připojené u článku.

Příklady z praxe

Firma COMPAS automatizace se zabý-
vá vážením jako součástí projektů řízení 
technologií a setkala se s mnoha zajíma-
vými případy využití vážicí techniky. Mi-
mořádně často je vážení využíváno ve far-
macii – od laboratorních vah po obchodní 
vážení. Výkonné provozní váhy se používa-
jí ve všech oborech potravinářské výroby. 
Zajímavým příkladem je proces navažování 
v rámci surovinového hospodářství při vý-
robě cukrovinek. 

Obr. 4. Schéma surovinového hospodářství mouky
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hmotnosti. Firma COMPAS automatizace 
navrhuje a instaluje vážicí techniku v po-
travinářství, farmacii, chemii, sklářství, au-
tomobilovém průmyslu, energetice a dal-
ších oborech. Kromě běžné vážicí techni-
ky připojené na řídicí systémy má Compas 
v nabídce také technicky náročnější řešení 
pro šaržově orientované výroby využívají-
cí systémy řízení šaržové výroby jiných fi-
rem, např. systém Simatic Batch, nebo vlast-
ní COMES Batch, který uživatelům umož-
ňuje vytvářet a validovat zcela nové vlastní 

postupy navažování. To je užitečné pro vý-
voj a ověřování nových výrobků, pro mož-
nost korekcí receptur s ohledem na kvalitu 
či koncentraci surovin určenou vstupní labo-
ratorní zkouškou (tam, kde to dovolí schvá-
lené výrobní postupy) apod. Procesní inže-
nýr nebo technolog mají v systému COMES 
možnost podpory při ověřování kalibračních 
procesů a jejich záznamu v systému, mohou 
nastavovat velikost navážek materiálů po dle 
požadovaného množství výrobků, zazname-
návat grafický průběh veličin navažování, 

využívat speciální funkce, např. pro flexi-
bilitu dávkování při zachování poměrů ma-
teriálů i za předpokladu nepřesně navážené 
komponenty aj. 

Autoři mají zkušenosti ze stovek úspěš-
ných projektů firmy Compas pro řízení vah, 
včetně speciálních vah pro obchodní, velmi 
přesné nebo dynamické vážení.

Aleš Nesrsta, Josef Nováček,
COMPAS automatizace, spol. s r. o.

Firma Dinel, s. r. o., je přední český vý-
robce elektronických snímačů pro měření hla-
diny a průtoku. Pro měření hladin sypkých 
látek nabízí snímače založené hned na něko-
lika měřicích principech (radarový s vede-
nou vlnou, kapacitní a ultrazvukový), z nichž 
je odvozeno celé spektrum konkrétních vý-
robků a které dobře pokrývají většinu úloh 
v běžné praxi. 

Měření hladiny sypkých látek bývá zpra-
vidla provázeno mnohem větší mírou nepřed-
vídatelnosti, než je tomu u kapalin. Proto je 
zapotřebí pro tyto úlohy volit velmi robust-
ní a spolehlivé snímače a pokud možno vždy 
konzultovat jejich použití s výrobcem nebo 
jeho autorizovaným zástupcem. Uveďme ně-
kolik typických příkladů výrobků určených 
pro tyto úlohy.

Radarový hladinoměr s vedenou vlnou 
GRLM-70 „Miranda“

Ač je u radarových hladinoměrů s vede-
nou vlnou nutný kontakt s měřeným médi-
em, jsou v současnosti velmi oblíbenými 
a univerzálními snímači pro měření hladiny. 
Po jejich vlnovodu se šíří k hladině a zpět 
elektromagnetická vlna, přičemž z doby je-
jího šíření se vypočítá vzdálenost k hladi-
ně. Na rozdíl od ultrazvukových hladino-
měrů není jejich měření ovlivněno změnami 
prostředí nad hladinou (změny teploty, tlaku 
apod.) a sklonem měřeného povrchu. Ve srov-
nání s kapacitními hladinoměry jsou navíc 
odolné i proti změnám samotného měřeného 
média. Mohou tedy bez potíží měřit kapalné 
i sypké látky, elektricky vodivé i nevodivé, 
nacházející se v nejrůzněji tvarovaných ná-
držích, jímkách, silech apod., a to i při vel-
mi nepříznivých podmínkách (prach, pěna, 
vibrace, zvlnění hladiny apod.). GRLM-70 
„Miranda“ (obr. 1) je první český a v Čes-

Měření hladiny sypkých materiálů snímači Dinel

ku vyráběný radarový hladinoměr s vedenou 
vlnou. Je umístěn v rozměrově velmi malé 
hlavici shodné s ultrazvukovým hladinomě-
rem ULM-70 a díky pokročilé konstrukci 
elektroniky dosahuje ve srovnání s podob-
nými produkty na trhu stejných nebo lepších 
technických parametrů. V hlavici je zabudo-
vána kompletní měřicí elektronika, svorky 
pro připojení kabelu a zobrazovací modul 
s maticovým OLED-displejem s rozlišením  
128 × 64 bodů. Hladinoměr dosahuje přes-
nosti měření ±2 mm. Výstupem je proudová 
smyčka 4 až 20 mA s možností obousměr-
né komunikace HART, která současně slou-
ží k napájení snímače.

Kapacitní snímače hladiny DLS-27

Mezi osvědčené typy snímačů hladiny 
s limitním výstupem, tj. hladinových spí-
načů, patří i snímače řady DLS-27 (obr. 2), 
které lze použít pro velké množství různoro-
dých průmyslových úloh měření hladiny ka-

palin i sypkých látek v nádržích, trubkách, 
zásobnících, silech, jímkách apod. Sníma-
če jsou vyráběny se snímacími elektrodami 
v několika modifikacích (tyčové, prutové a la-
nové). Elektrody mohou být potaženy izola-
cí, což má význam pro zabezpečení funkč-
nosti v případě použití pro měření ulpívají-
cích, elektricky vodivých a agresivních médií. 
K dispozici jsou varianty pro vysoké teploty 
(do 200 °C), pro místa s výskytem hořlavých 

Obr. 1. Radarový hladinoměr s vedenou vlnou 
GRLM-70 „Miranda“

Obr. 2. Kapacitní snímač hladiny DLS-27


