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téma

tomu ovšem radioizotopové přístroje vyžadu-
jí speciální licence, školení personálu, sledo-
vání a vedení zvláštní dokumentace, což zna-
mená větší provozní náklady. Vedle toho je 
třeba věnovat patřičnou pozornost i proble-
matice jejich budoucí likvidace a souvisejí-
cím nákladům.

V případech, kdy je třeba úředně certifiko-
vaným způsobem měřit hmotnost, např. v po-
travinářství, farmacii, při dodávkách nerost-
ných surovin atd., se obvykle používají silo-
měry a tenzometrická vážicí zařízení. Jsou 
běžné při bilančních měřeních a uplatní se 
také všude tam, kde všechny ostatní metody 
selhaly. U siloměrů je patrná tendence zabu-
dovat je do zařízení již během jeho návrhu 
a montáže; ale mohou být přidány i dodateč-
ně. Tyto měřicí systémy musí být konstruo-
vány podle individuálních požadavků a často 
je obtížné je kalibrovat.

Shrnutí

Současná nabídka dostupných metod mě-
ření polohy hladiny sypkých látek je velmi 
široká. Má-li být pro jednotlivou úlohu vy-
bráno vhodné – tj. přiměřeně přesné a co do 
nákladů přijatelné – měřicí zařízení, je třeba 
důkladně zvážit veškeré průvodní okolnosti. 
Například: Jaké má zásobník rozměry? Bude 
problémem prach v nádobě? Jakou mají mě-
řená média odrazivost, malou, nebo velkou? 
Jestliže povrch sypké látky je typicky nerov-
ný, poskytne měření v jediném bodě dosta-
tečně přesné výsledky?

Pro menší nádoby lze jako obecné vodít-
ko doporučit radarové hladinoměry s vedenou 
vlnou, reprezentované v nabídce společnosti 
Emerson řadou přístrojů Rosemount 5300 Se-
ries. Jde o přístroje umožňující spojitě měřit 
polohu hladiny sypkých látek s velkou přes-
ností a spolehlivostí. Díky malým rozměrům 

mechanického připojení se snadno instalu-
jí a lze je přizpůsobit nádobám nejrůzněj-
ších typů a tvarů. Mají krátkou dobu ode-
zvy, umožňující řešit i úlohy rychlého plně-
ní nádob, a měřicí charakteristiky nezávislé 
na vlhkosti a na kolísání vlastností měřeného 
materiálu, např. hustoty a teploty. Důležité je 
ovšem vybrat správný typ sondy, přičemž je 
třeba věnovat zvláštní pozornost montáži do 
vysokých nádob či jde-li o měření agresiv-
ních nebo abrazivních médií.

Zvýšenou pozornost si zasluhují také syp-
ké látky s malou poměrnou permitivitou, vel-
ká vzdálenost k povrchu média a přítomnost 
elektromagnetického rušení. Takové úlohy 
vyžadují použití přístrojů s vestavěnými pod-
půrnými technikami typu např. Probe End 
Projection (PEP), použité ve snímači Rose-
mount 5300. Metoda PEP umožňuje spoleh-
livě měřit i při jinak nedostatečné úrovni od-
raženého měřicího signálu.

V situacích, kde agresivní nebo abraziv-
ní médium může způsobit opotřebení či po-
škození sondy radaru s vedenou vlnou, je 
třeba jako alternativu zvážit bezkontaktní 
radar. Protože ale odrazivost sypkých látek 
je v tomto případě malá, je velmi důležité 
správně vybrat a nainstalovat anténu. V bez-
kontaktním radarovém hladinoměru nejno-
vější generace Rosemount 5402 je použit 
software s algoritmy umožňujícími překo-
nat specifické problémy provázející měření 
sypkých látek v souvislosti s jejich svažitý-
mi povrchy, malou poměrnou permitivitou 
a rušením signálu při velkých rychlostech 
plnění zásobníku.

Množství materiálu nacházející se ve vět-
ších zásobnících a silech o výšce až 70 m lze 
velmi přesně měřit akustickými přístroji. Tyto 
spojitě poskytují údaj o objemu uložené látky 
získaný podrobným zmapováním jejího po-
vrchu a mohou měřit materiály téměř všeho 

druhu včetně obilí, minerálů, rud a cemen-
tových materiálů s velmi malou poměrnou 
permitivitou. Přístroje jako Rosemount 5708 
3D Solids Scanner mapují nerovný povrch ty-
pický při skladování sypkých látek a mohou 
poskytovat údaj o celkovém objemu uložené 
látky a maximální, minimální a střední výš-
ce spolu s 3D vizualizací jejího povrchu. Pří-
stroj má samočisticí schopnosti, a tudíž i při 
mimořádně prašném pracovním prostředí vy-
žaduje jen minimální údržbu.

K použití v rozlehlých areálech vel-
koskladů sypkých materiálů lze zkombino-
váním většího počtu akustických hladinomě-
rů vytvářet měřicí systémy umožňující přesně 
a spolehlivě řídit skladové a výrobní procesy 
v mnoha průmyslových oborech.

Závěr

Pečlivým výběrem nejvhodnější měřicí 
metody je možné dosáhnout minimalizace 
požadavků na údržbu a současně nejdelší 
možné doby hospodárného provozu měřicí-
ho zařízení. Většina dodavatelů nabízí širo-
ký výběr metod a zařízení a jejich produk-
toví specialisté a aplikační inženýři mají do-
statek zkušeností s většinou z možných úloh 
umožňujících jim úspěšně provést budoucí-
ho uživatele všemi úskalími procesu výběru 
až k volbě zařízení, které je pro jeho úlohu 
nejvhodnější.
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Pátá konference OPC Day Europe se 
konala ve dnech 19. a 20. května v kon-
ferenčním centru firmy Microsoft v Paří-
ži. Celkem se jí zúčastnilo 186 odborníků 
z 25 různých zemí světa. Účastníci hod-
notili jednotlivé přednášky a za nejpřínos-
nější označili prezentaci Clemense Vaster-
se z hostitelské firmy Microsoft o integra-
ci OPC UA a Azure IoT Services. Vysoko 
byla hodnocena i přednáška jeho kolegy 
Ericha Barnstedta o Windows 10, který 
představil IoT Core, nejmenší verzi toho-
to operačního systému, poskytovanou vý-
vojářům zdarma, a na živé ukázce předve-

dl komunikační zásobník ANSI C Stack, za-
ložený na serveru OPC UA.

Bernard Cubizolles z firmy GE vysvětlil, 
proč je OPC UA základem jejich celosvětové 
strategie rozvoje internetu věcí (IoT) a infor-
moval posluchače o implementaci OPC UA 
Global Discovery Server (GDS), na světě prv-
ní implementaci serveru založeného na čás-
ti 12 specifikace OPC UA, který dokáže na-
jít všechna zařízení OPC UA ve své komuni-
kační síti a připojit je bez nutnosti jakékoliv 
konfigurace.

Účastníci se také dozvěděli o nové speci-
fikaci komunikačního modelu PubSub (pub-
lisher-subscriber) s vylepšenou škálovatel-
ností a flexibilitou pro budoucí aplikace IoT. 
Heiner Munz z firmy KUKA měl společně 
s Toddem Walterem z firmy National Instru-

ments přednášku o tom, že OPC UA v kom-
binaci s TSN (Time Sensitive Networks) může 
v budoucnu sloužit i ke komunikaci v reál-
ném čase.

Společnost Siemens představila své po-
jetí německého konceptu Industrie 4.0, kte-
rý se stále více stává úspěšným vývozním 
artiklem: její referenční model architektu-
ry pro Industrie 4.0 (RAMI4.0) uvádí do-
poručení, jakou techniku a software pro 
Industrie 4.0 používat – a OPC UA je jedi-
ný komunikační standard, který tento mo-
del doporučuje.

Konference OPC Day Europe se za dobu 
své existence stala dobře etablovanou akcí, 
která nejen poskytuje množství aktuálních 
informací, ale je i vhodnou příležitostí k čet-
ným diskusím. (Bk)


