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téma

snímače pokrývají široké rozmezí vodivosti 
(osm řádů), jak je patrné z tab. 1. Možnos-
ti použití elektrodových a bezelektrodových 
snímačů s uvedením měřicích rozsahů jsou 
vyznačeny v dolní části tabulky. Měřením vo-
divosti lze detekovat kontaminanty jako sto-
py kyselin či alkálií nebo jiných rozpuštěných 
elektrolytů, ale není možné je rozlišit. Chybě-
jící selektivita není v mnoha případech na zá-
vadu, např. při monitorování odpadních vod.

V průmyslu se vodivostní snímače použí-
vají ke stanovení obsahu kyselin, louhů a solí 
v jednoduchých roztocích na základě kalib-
račních křivek. Mezi nejčastější způsoby po-
užití patří kontrola čistoty vod, a to vody de-
stilované, vod pro napájení kotlů, kondenzátů, 
chladicích vod, odpadních vod i pitné a moř-
ské vody. Měření vodivosti je možné využít 
ke kontrole různých technologických postu-
pů, např. v potravinářských technologiích 
(kontrola pracích vod, měření vodivosti při 
rafinaci cukru, měření v mlékárenství, pivo-
varnictví, nápojovém průmyslu aj.), ke kon-
trole technologického procesu demineraliza-
ce (stanovení vyčerpání náplně měniče ion-
tů), v chemickém průmyslu (výroba kyselin, 
čpavku a mnoha dalších látek), ke kontrole 

přípravy a použití ultračisté vody při výrobě 
polovodičů apod.

Na trhu je k dispozici velký počet vodi-
vostních snímačů od různých výrobců. Lze 
si vybrat snímače pro různé hodnoty měrné 
vodivosti a pro různé způsoby použití (mě-
ření v otevřených či uzavřených nádobách, 
měření za atmosférického tlaku či vysokého 
přetlaku v technologickém zařízení, měření 
při vysoké teplotě, měření v potrubí s prou-
dícím médiem apod.) [5]. Pro užití v potravi-
nářské a farmaceutické výrobě jsou vhodné 
indukční snímače v kompaktním hygienic-
kém provedení [6]. V tabulkovém přehledu 
trhu jsou na začátku tabulky na str. 37–38 
uvedeny některé z nich.

Text článku vychází z kapitoly 13.2.5 Sní-
mače elektrolytické vodivosti kapalin z kni-
hy Měření a řízení v potravinářských a bio-
technologických výrobách (editoři Kadlec 
K., Kmínek M., Kadlec P.), Key Publishing, 
Ostrava, 2015.
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Endress+Hauser ve Finsku

Švýcarský výrobce a dodavatel prů-
myslové měřicí a automatizační techni-
ky, společnost Endress+Hauser, posilu-
je své aktivity ve Finsku založením nové 
prodejní společnosti Endress+Hauser Oy. 
Ta bude výhradním dodavatelem provoz-
ních přístrojů a související techniky znač-
ky Endress+Hauser na finském trhu. Nová 
společnost zahájila svou činnost 1. červen-
ce 2015 a jejím úkolem je rozvíjet a udr-
žovat dlouhodobé vztahy se zákazníky ve 
finském zpracovatelském průmyslu. Spo-
lečnost je pobočkou mezinárodně působí-
cí Endress+Hauser AG. Až dosud ve Fin-
sku působil společný podnik (joint ventu-
re) firmy Endress+Hauser a divize ventilů 
společnosti Metso.

V souladu se svou strategií se společ-
nost Endress+Hauser ve Finsku soustředí 
na svou hlavní odbornost. V současnosti pů-
sobí ve Finsku v šesti lokalitách a jejím zá-
měrem je rozšířit počet lokálních poboček 
po celé zemi. Při rozšiřování se uplatní glo-
bální firemní modely mateřské společnosti. 
K rozšíření přispějí znalosti průmyslových 
postupů, efektivní logistika společnosti En-
dress+Hauser a také její systém Plant Asset 
Management pro správu provozních zaříze-
ní a elektronické obchodování.

Podnikání společnosti Endress+Hauser 
roste po celém světě a nyní se firma sou-

střeďuje na finský trh, na kterém budou uve-
deny nové produkty a služby pro zpracova-
telský průmysl. (ev)

  Školení obsluhy kalibrátorů 
Beamex

Společnost D-Ex Instruments, s. r. o., zve 
na seminář s názvem Řešení kalibrace od 
firmy Beamex, který bude spojen se škole-
ním obsluhy kalibrátorů Beamex a progra-
mu Beamex CMX.

Seminář se bude konat 3. a 4. listopa-
du 2015 v Beladicích na Slovensku a 5. a 6. lis-
topadu 2015 ve Velkém Meziříčí v České re-
publice.

Program semináře a přihlášky jsou na 
www.dex.cz/seminare2015/seminar_beladice.
html a www.dex.cz/seminare2015/seminar_
velke_mezirici.html. Každý účastník školení 
obdrží certifikát o jeho absolvování.

V průběhu semináře i školení bude účast-
níkům zdarma aktualizován firmware jejich 
kalibrátorů Beamex. Zájemcům je možné na-
instalovat na jejich notebook demonstrační 
verzi programu Beamex CMX Professional 
verze 2. 9. (ed)

  Školení ANSI/ISA S-95: 
Enterprise Control System 
Integration v Brně

Nezůstávejte pozadu za konkurencí a zvyš-
te znalosti svých klíčových pracovníků 

v oblasti integrace výrobních informač-
ních systémů. Mnoho výrobních podniků 
významně investovalo do systémů MES/
MOM a ERP. Nicméně tyto investice nepři-
nesou, co je od nich očekáváno, dokud ka-
ždý z těchto systémů nebude mít efektivní, 
robustní a udržitelný přístup k informacím 
ostatních systémů.

Sdružení MES Centrum společně s ISA 
EMEA pořádá ve dnech 24. až 25. listopadu 
2015 v Brně školení o standardu ANSI/ISA 
S-95, který je nejpoužívanějším standardem 
v oblasti integrace výrobních informačních 
systémů. Využijte tuto jedinečnou příleži-
tost a nechte se proškolit na tento standard 
přímo v České republice a za výrazně nižší 
ceny, než které byste zaplatili za stejný kurz 
v zahraničí.

Témata školení:
– specifikace požadavků na integraci podni-

kové a výrobní úrovně řízení,
– integrace výroby a logistiky,
– identifikace podnikových procesů využí-

vajících informace z úrovně výroby,
– identifikace výrobních procesů využívají-

cích informace z podnikové úrovně řízení,
– identifikace detailních informací spojených 

s integrací obou úrovní,
– pochopení rolí ve vertikální integraci pod-

niku,
– použití objektového modelu podle S-95.

Bližší informace zájemci najdou na http://
mescentrum.cz/akce/seminare/170-skoleni-
-ansi-isa-95 a nebo si je mohou vyžádat na 
adrese info@mescentrum.cz. (ra)


