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snímače a měřicí technika

je možné snímač poskládat ze dvou nebo 
více částí.

Obtokové stavoznaky se vyznačují velkou 
odolností proti extrémním teplotám média. Ve 
standardním provedení je to –20 až +120 °C, 
ale když se místo běžných plastových válečků 
(POM) v trubici z PMMA použijí válečky ke-
ramické a trubice z borosilikátového skla, je 
rozsah teplot –40 až +400 °C, stavoznak s ku-
ličkami z vysokoteplotního PA, trubicí z PC 
a náplní silikonového oleje pracuje v rozsahu 
–104 až +120 °C a vysokotlaká varianta sta-
voznaku má rozsah pracovních teplot média 
–60 až +120 °C. Tlak média je podle prove-
dení až PN 320 (32 MPa).

Omezením stavoznaků je viskozita média, 
která musí být do 200 mm2/s (pouze u prove-
dení NBK-03 s plovákem z korozivzdorné oce-
li do 460 mm2/s). Kdyby se v obtokové trubi-
ci viskozita média vlivem ochlazení snižova-
la, je možné trubici vybavit otopným pláštěm.

Minimální hustota média je podle prove-
dení plováku od 0,54 do 1,0 kg/m3. Plováky 
jsou z titanu nebo korozivzdorné oceli.

Obtoková trubice má přírubové připoje-
ní podle DIN (DN 15 až DN 50) nebo ANSI 
(1/2" až 2"), závitové připojení (R, NPT) 
nebo navařovací nátrubek. Obtoková trubi-
ce je standardně z korozivzdorné oceli (DIN 
1.4571, tj. AISI 316Ti) a má průměr (podle 
provedení) 60,3, 71 nebo 76,1 mm.

Verze do prostředí s nebezpečím 
výbuchu a s dalšími certifikáty

V nabídce jsou také verze se schválením 
ATEX vhodné do prostředí s nebezpečím vý-
buchu. Se schválením ATEX jsou k dispozi-
ci jak indikace polohy hladiny, tak jazýčko-
vé limitní kontakty a snímač polohy s jazýč-
kovými kontakty. Jiné elektrické komponenty 
musí mít své vlastní schválení. Obtokové sta-
voznaky je možné použít v prostředí s nebez-
pečím výbuchu plynů, par i prachu v zónách 
0, 1, 2, 20, 21 a 22.

Volitelně lze dodat obtokové stavoznaky 
s protokolem o nedestruktivních zkouškách, 
tlakových zkouškách, s certifikáty materiálů, 
certifikáty podle EN 10204 apod.

Cenově výhodná verze

Zvolit lze také cenově výhodnou verzi 
obtokových stavoznaků s označením NBK-
-M (mini). Využívá stejný princip plováku 
s prstencovým magnetem, zachovány jsou 
všechny možnosti montáže indikátorů nebo 
limitních kontaktů. Odlehčená konstrukce 
omezuje pracovní podmínky: tyto stavozna-
ky je možné použít tam, kde není třeba po-
čítat s extrémními teplotami média (–20 až 
+200 °C) ani vysokým tlakem (do PN 40). 
Průměr obtokové trubice je jen 40 mm a ma-

ximální měřená výška hladiny 3 m. NBK-M 
je k dispozici s válečkovým indikátorem s vá-
lečky z plastu nebo keramiky.

Příslušenství

Jako příslušenství lze k hladinoměrům 
řady NBK dodat odvzdušňovací a vypouštěcí 
zátky i příruby a ventily, stupnice polohy hla-
diny, tepelné odstínění nebo topný plášť ob-
tokové trubice. Je rovněž možné dodat pro-
vedení bez olejů a tuků.

Použití

Obtokové stavoznaky se často používa-
jí v zásobních nádržích, přepravních cister-
nách, míchaných reaktorech nebo vodoje-
mech ve všech oborech průmyslové výroby, 
v energetice, vodárenství, námořní dopra-
vě apod. Měřeným médiem může být voda, 
vodné roztoky, oleje, paliva, nápoje, potravi-
nářské suroviny atd. Hladinoměry se vyzna-
čují velkou spolehlivostí a odolávají značně 
nepříznivým okolním podmínkám.

[Materiály KOBOLD Messring GmbH: Bypass 
Level Indicators NBK (2020), Bypass Level Indica-
tors NBK with ATEX Approval (2020), Economical 
Bypass Level Indicator NBK-M (2021).]
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Podle pracovního portálu Profesia se far-
maceutická výroba v posledním roce dosta-
la do centra zájmu. Farmaceutický průmy-
sl patří v tuzemsku k nejrychleji rostoucím 
průmyslovým oborům. Za období 2015 až 
2020 vzrostla jeho produkce v úhrnu o 55 %. 
Z ostatních oborů dosáhla větší dynamiky jen 
výroba motorových vozidel (60 %), jejíž per-
spektivy však podle portálu Profesia nejsou 
do dalších let dobré.

V oblasti farmaceutické výroby působí 
v ČR více než stovka aktivních subjektů, za-
městnávajících téměř 11 tisíc pracovníků, 
a jejich počet nadále roste. Většina podniků 

Farmaceutická výroba v Česku:  
malý, ale dynamický obor

je soustředěná v okolí Prahy, Brna a Ostra-
vy, přičemž ráz odvětví určují větší subjekty. 
Čtyři pětiny tržeb v posledních několika le-
tech pocházejí z přímého vývozu, v posled-
ním roce ale roste podíl tuzemské spotřeby, 
zejména zdravotnických pomůcek.

Farmaceutický průmysl je typický vý-
raznou rolí podniků pod zahraniční kontro-
lou, které soustřeďují téměř tři čtvrtiny pra-
covníků. To se projevuje i značnou exportní 
orien tací oboru. Roste ale také úloha lokál-
ních výrobců, kteří jsou schopni svou produk-
ci úspěšně vyvážet do celého světa. Důležité 
je zejména to, že tyto malé firmy často mají 

svůj vlastní vývoj, spolupracují s univerzita-
mi i vědeckými institucemi a snaží se zvyšo-
vat zájem studentů o obor chemie a farmacie.

Vlivem těsného spojení s vědou a výzku-
mem klade farmaceutický průmysl na zaměst-
nance vysoké kvalifikační požadavky. Každý 
pětadvacátý pracovník zde podle ČSÚ působí ve 
výzkumu a vývoji. To se odráží i na průměrné 
mzdě, jež je zde 45 780 korun. Je to v průmyslu 
jedna z nejvyšších. Mzda ve farmacii meziroč-
ně vzrostla o 5,6 %, zajímavý je příjmový skok 
v posledních deseti letech – o více než 65 %.

Prostřednictvím profesního portálu Profe-
sia firmy hledají kromě farmaceutických re-
prezentantů zejména laboranty, hodnotitele 
klinických studií a specialisty na zpracování 
dat. Volná místa nabízejí firmy zejména v Pra-
ze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

(Bk)

Role farmacie se v průmyslové skladbě ČR může zdát na rozdíl od jiných států EU okra-
jová. Zaměstnává jen necelé 1 % pracovníků, jde ale o jeden z nejdynamičtěji rostou-
cích oborů. I když v českém prostředí hrají významnou roli nadnárodní firmy, výrazně 
roste role lokálních výrobců.
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Na webových stránkách www.automa.cz lze časopis 
prolistovat i prohledat fulltextovým vyhledávačem.


