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snímače a měřicí technika

MF 3000 – měření průtoku sypkých 
hmot

Vyžaduje-li výrobní postup přesné a spo-
lehlivé dávkování sypké komponenty (kom-
ponent), lze s výhodou použít měřič hmot-
nostního průtoku sypkých hmot MF 3000. 
Čelo jeho senzoru vyzařuje mikrovlny čás-
tečně se odrážející od procházejících pev-

ných částic, přičemž jeho frekvence odra-
ženého signálu je vlivem Dopplerova jevu 
posunuta. Základem pro výpočet skutečně 
protékajícího množství je snímaný mezi-
frekvenční signál, jehož frekvence a ampli-
tuda jsou úměrné rychlosti a rozměru pev-
ných částic. Vlastní senzor je umístěn v kry-
tu z korozivzdorné oceli (IP65) a připojen 
čtyřžilovým kabelem k převodníku MF 3000 

vzdálenému až 2 km, kde je signál on-line 
analyzován. Výstup z převodníku je prou-
dový (miliampéry) nebo digitální (rozhraní 
RS-485) a standardně i reléový, umožňující 
signalizovat kritické průtoky. Přístroj dovo-
luje měřit též celkové proteklé množství, při 
předem zvolené časové jednotce.

(D-Ex Instruments, s. r. o.)

Letošní veletrh Achema se konal ve Frank-
furtu nad Mohanem od 15. do 19. června 2015. 
Pořadatelům se podařilo udržet počet vystavo-
vatelů na zhruba stejné úrovni jako před třemi 
lety (Achema se koná každý třetí rok). Celkem 
zde vystavovalo 3 813 vystavovatelů z 56 zemí 
(2012: 3 733). Vzrostl zvláš-
tě počet zahraničních vysta-
vovatelů, kterých byla letos 
dokonce převaha: 53,9 %. 
Vystavovatelé ovšem obsa-
dili čistou výstavní plochu 
133 436 m2, což je ve srov-
nání s rokem 2012 pokles 
(2012: 136 397 m2). Zname-
ná to, že průměrná plocha 
stánku se zmenšila. Bylo to 
patrné i na výstavišti. Nejví-
ce zahraničních vystavovate-
lů přijelo z Číny a pro tyto 
vystavovatele jsou typické 
úsporné stánky jen s nejnut-
nějším vybavením a perso-
nálem.

Zmenšení výstavní plo-
chy se ovšem netýkalo 
všech oborů zastoupených 
na veletrhu. Naopak, v ně-
kterých oborech se celko-
vá výstavní plocha zvětši-
la. Zvláště výrazné to bylo 
v oboru farmaceutické vý-
roby, balicích strojů a skla-
dovací techniky – a co je 
dobrá zpráva pro naše čte-
náře, také v oboru měřicí, 
regulační a řídicí techniky.  

Ve le t rh  navš t ív i lo 
166 444 návštěvníků (2012: 
166 447). Podrobné členění 
návštěvníků podle oborů a zemí dosud není 
k dispozici. Potěšitelné ale bylo, že mezi nimi 
nechyběli studenti technických škol a univer-
zit, tedy zástupci inženýrského dorostu. 

Z hlediska mezinárodní účasti tvořili nej-
větší podíl, jak už bylo uvedeno, vystavova-
telé z Číny, následovaní Italy. Velký nárůst 
byl zaznamenán v počtu vystavovatelů z Tu-
recka, Tchaj-wanu a Indie. Z České repub-

Veletrh Achema 2015 skončil v příznivé atmosféře
liky se veletrhu zúčastnilo 28 vystavovatelů 
(2012: 24). Tradičně mezi nimi byli výrob-
ci armatur a ventilů, ale i firmy z oboru mě-
řicí a automatizační techniky. Pokud jsem 
s nimi měl možnost hovořit, chválili zejmé-
na vysokou odbornost návštěvníků. České 

firmy na veletrh jezdí představit své výrob-
ky a služby nejen německým zákazníkům, 
ale odborné veřejnosti z celého světa. Co se 
týče českých návštěvníků, pořadatelům bude 
podrobné vyhodnocení trvat ještě několik 
týdnů, ale na výstavišti jsem potkal české 
techniky jak z distributorských, tak inženýr-
ských firem. Ti oceňovali zejména možnost 
získat nejnovější informace na jednom mís-

tě a osobně se potkat se zástupci svých do-
davatelů a partnerů. 

Součástí veletrhu byla také soutěž pro ab-
solventy technických vysokých škol se zamě-
řením na chemický průmysl a procesní vý-
robu, jejíž výsledky byly vyhlášeny v rámci 
doprovodného kongresu, soutěž pro týmy stu-
dentů středních škol, jejíž slavnostní vyhláše-
ní bylo součástí oficiálního otevření veletrhu 
(obr. 2), a soutěž, která ocenila mladé, začína-
jící (start-up) německé firmy se zajímavými 
nápady. Porota vybrala v kategorii „energie“ 
firmu Volterion s vanadiovými akumulátory 

typu redox-flow pro distribuované ukládání 
energie např. ze solárních článků, v katego-
rii „biotechnologie“ firmu 4gene, vyvíjející 
a dodávající vonné glykosidy vyráběné bio-
technologickými postupy, a v kategorii „mě-
řicí a analytická technika“ firmu Ionera s uni-
kátní metodou pro hmotnostní spektroskopii 
s využitím nanopórových membrán, umož-
ňující detekovat jednotlivé molekuly (obr. 3). 

Speciální součástí veletrhu Achema byla 
přehlídka Biobased World o uplatnění obno-
vitelných surovin v chemickém průmyslu. Té-
matu je věnován samostatný článek (str. 48).

Příští rok se bude konat veletrh AchemAsia 
(Peking, Čína, 9. až 12. května 2016). V roce 
2017 bude samostatný veletrh Biobased World 
(15. a 16. února v Kolíně nad Rýnem); odbor-
níci na procesní výrobu se sejdou ve Frankfur-
tu nad Mohanem znovu až v roce 2018, a to 
od 11. do 15. června. 

Petr Bartošík

Obr. 3. Výhercem v kategorii „měřicí a ana-
lytická technika“ se stala firma Ionera (foto: 
Jose Poblete)

Obr. 1. Výstaviště ve Frankfurtu nad Mohanem hostilo veletrh 
Achema (foto: Helmut Stettin) 

Obr. 2. Oceněné týmy středoškoláků (foto: Jose Poblete)


