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průtoku v provozu příložné ultrazvukové 
průtokoměry. Pro tyto účely dodala spo-
lečnost Endress+Hauser stacionární i pře-
nosné ultrazvukové průtokoměry Prosonic 
Flow (obr. 3). Tyto průtokoměry vynikají 
zejména snadnou a rychlou instalací, uni-
verzální použitím pro potrubí DN 15 až 
DN 4 000 a jednoduchou obsluhou. 

Měřicí stanice v rafineriích

Do rafinerií nebo centrálního tankoviš-
tě teče ropa ještě přes měřicí stanice, kte-
ré zajišťují obchodní styk mezi přepravcem 
ropy a provozovatelem rafinerií (obr.  4). 

Také zde je vzhledem k velkému protečené-
mu množství ropy kladen důraz na velkou 
přesnost měření. Všechny měřicí stanice 
jsou proto osazeny vždy dvojicí průtokomě-
rů Promass F s nejlepší kalibrací s nejis-
totou průtoku 0,05 % a hustoty 1 kg/m3. 
Oba průtokoměry mohou měřit paralelně 
pro zajištění maximálního průtoku nebo 
v sérii pro vzájemnou kontrolu průtoko-
měrů. Pro dosažení největší přesnosti je 
stejně jako v přijímací stanici v Klobou-
kách u Brna zavedena kompenzace průtoku 
na tlak. Všechny stanice jsou také schvále-
ny pro obchodní měření průtoku podle ev-
ropské směrnice MID.

Všechny stanice jsou schváleny pro ob-
chodní měření průtoku podle evropské MID a 
jejich přesnost je pravidelně kontrolována. Ač-
koliv byly stanice schváleny pro nejlepší mož-
nou přesnost 0,3 %, kterou metodika schválení 
připouští, je jejich skutečná nejistota mnohem 
menší. Vynikající přesnost celého systému tr-
vale potvrzují hodnoty o protečeném množství 
z přijímací stanice, které se od výstupních hod-
not hmotnosti na slovenské straně a celkových 
hodnot hmotnosti všech měřicích stanic zpra-
vidla neliší o více než 0,1 %.

David Slepička,  
produktový specialista na průtok, 

Endress + Hauser Czech s. r. o.

S průměrem potrubí do DN 450 a přesnos-
tí až 0,05 % je čtyřtrubicový hmotnostní Cori-
olisův průtokoměr Promass 83X/84X (obr. 1) 
ideální pro obchodní měření v ropovodech, 
produktovodech a v dalších úlohách, kde je 
vyžadována velká spolehlivost a bezúdržbo-
vý provoz. Průtokoměr je vhodný pro měře-
ní hmotnostního průtoku, hustoty a teploty 
ropy, plynů a dalších tekutin v potrubí o vel-
kých světlostech s průtokem až 4 100 t/h (při 
světlosti DN 450).

Přesnost je v těchto měřeních velmi dů-
ležitá. Chyba 1 % průtoku odpovídá zhruba 
50 m3 za hodinu, tj. při ceně 100 amerických 
dolarů za barel a současném kurzu více než 
500 tisíc korun za hodinu. Přesně měřit prů-
tok ve velkých potrubích však bylo vždy ob-
tížné. Promass X s přesností 0,05 % má nej-
lepší přesnost mezi průtokoměry pro obchod-
ní měření ropy a plynu s průměrem do DN 
450 a zajišťuje, že jak prodejce, tak kupující 
přesně znají množství obchodované tekutiny. 

Model Promass 83X má standardně me-
trologicky sledovatelnou kalibraci 0,1 % 
a volitelně 0,05 %. Promass 83X je varianta 
s mnoha pokročilými funkcemi usnadňující-
mi uvádění do provozu, měření a diagnostiku 
přístroje. Model Promass 84X je naproti tomu 
vhodný pro obchodní měření, protože vyho-

První čtyřtrubicový vysoce přesný 
Coriolisův průtokoměr

vuje evropské směrnici MID (OIML R117 
Měřicí zařízení pro kapaliny jiné než vodu) 
a má certifikáty německého Spolkového fy-
zikálně-technického institutu PTB.

Přesnost měření hustoty obou modelů je 
standardně 0,01 g/cm3, volitelně 0,001 g/cm3, 
a přesnost měření teploty je 0,5 K. Oba mo-
dely mají měřicí systém s velkou odolnos-
tí proti vnějším vibracím potrubí a provoz-
ním vlivům. Navíc oba mohou měřit dvou-
fázová média.

Celý průtokoměr je z korozivzdorné oce-
li 316L. Díky tomu je odolný v chemickém 
prostředí i proti slané mořské vodě. Vyrábí se 
ve světlostech DN 350, DN 400 a DN 450 – 
to jsou rozměry většiny velkých potrubí na 

světě. Typické příklady použití jsou velká 
potrubí a tankování na nákladní lodě, do au-
tocisteren a železničních cisteren. Nahrazuje 
současné průtokoměry přístrojem se stabilněj-
ším měřením a menší tlakovou ztrátou. Jako 
každý jiný průtokoměr od Endress+Hauser, 
má i Promass X vyspělou diagnostiku, která 
omezuje náklady na údržbu.

Přístroj také nabízí dvojitou bariéru za-
jišťující větší bezpečnost tam, kde se pracuje 
s toxickými nebo nebezpečnými tekutinami 
a nebo plyny. Průtokoměr nemá žádné po-
hyblivé díly, a proto je jeho provoz bezúdrž- 
bový. Provozní teplota média je –50 až 
+180 °C a tlak do 10 MPa. Výstup je analogový  
4 až 20 mA, popř. s HART, nebo na sběrnici 
Profibus-DP/PA, Foundation Fieldbus nebo 
Modbus. Pro prostředí s nebezpečím výbu-
chu má certifikáty ATEX, FM, CSA a IEC 
Ex. Třída krytí je NEMA 4X/IP67. Splňu-
je požadavky elektromagnetické kompatibi-
lity podle IEC/EN 61326 a NAMUR NE21.

Společnost Endress + Hauser ke svým 
přístrojům poskytuje celosvětovou obchodní 
a technickou podporu ve všech fázích pro-
jektu: při návrhu, dodávce systému, uvede-
ní do provozu, údržbě i kalibracích zařízení.

(Endress+Hauser)

Obr. 1. Čtyřtrubicový hmotnostní Coriolisův 
průtokoměr Promass 83X/84X 
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  Příští EMVA Business 
Conference bude v Barceloně

Příští, jedenáctá EMVA Business Con-
ference se bude konat 6. až 8. června 
2013 v katalánské Barceloně (Španělsko). 
EMVA, European Machine Vision Asso-

ciation, se tak vrací do místa svého vzniku. 
Důvodů je hned několik: nový prezident aso-
ciace Toni Ventura-Traveset je z Barcelony 
a EMVA má po své reorganizaci v Barcelo-
ně také své sídlo. 

Na konferenci EMVA se vždy scháze-
jí zástupci nejvýznamnějších firem z oboru 
strojového vidění nejen z Evropy, ale z ce-

lého světa. Podnikání v oblasti strojového 
vidění je charakterizováno velkým počtem 
malých a středních firem s velkým inovač-
ním potenciálem. Konference EMVA je pří-
ležitostí k setkání jejich zástupců a k výmě-
ně zkušeností. 

Další podrobnosti zájemci najdou na 
www.emva.org. (Bk)


