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Příště si přečtete
Ředění koncentrované kyseliny sírové

Článek popisuje řešení konkrétní úlohy z praxe. Nakupovaná 
kyselina sírová má koncentraci okolo 92 %. Tato kyselina je 
dopravována po železnici a stáčena do skladovacích zásobníků. Ze 
skladovacích zásobníků se koncentrovaná kyselina sírová čerpá do 
technologického zařízení, kde se ředí demineralizovanou vodou na 
požadovanou koncentraci 70 %. Úkolem je regulovat toto ředění na 
požadovanou koncentraci.

Pro řízení procesu ředění je klíčový hmotnostní průtokoměr. 
Průtok kyseliny sírové o koncentraci 70 % je měřen hmotnostním 
průtokoměrem Krohne Optimass 7400 F A25 s měřicí trubicí z tantalu 
a provozním připojením přírubami plátovanými tantalem o jmenovité 
světlosti 25 mm.

Průtokoměr měří koncentraci a hmotnostní průtok kyseliny sírové 
vtékající do zásobníku určeného pro výrobu. Nastavení regulačních 
ventilů je řízeno na základě měřené hodnoty koncentrace a 
hmotnostního průtoku kyseliny. Chemická reakce ředění je výrazně 
exotermická, a proto musí být za statickým mísičem zařazen výměník 
tepla, aby bylo možno reakční teplo odvádět.

Efektivní kalibrace měřicích řetězců se snímači teploty ze 
sortimentu JSP v provozních podmínkách

U výrobních technologií vyžadujících přesné měření a regulaci 
teploty je nutností časté dokladování plnění provozních kritérií kalibrací 
měřicích řetězců. Příkladem může být oblast tepelného zpracování 
materiálů. Článek představí praktický námět pro efektivní kalibraci  
v provozních podmínkách s minimální dosažitelnou nejistotou měření.

Měření průmyslových plynů v podání Endress+Hauser
Podniky ve zpracovatelském průmyslu používají obrovské 

množství dusíku, oxidu uhličitého, kyslíku, argonu a mnoha dalších 
průmyslových plynů jako svařovací plyny, ochranné plyny (pájení) 
nebo pro balení v modifikované atmosféře (MAP) v potravinářském 
průmyslu. Je důležité se vyvarovat ztrát energie a netěsností a zajistit 
podrobné a správné rozúčtování nákladů, jde-li o více spotřebitelů 
nebo nákladových jednotek.

Díky kompaktním pohonům Beckhoff jsou nejmodernější 
zařízení pro výpočetní tomografii mobilní

Článek popisuje, jak kompaktní řízení polohy a pohybu založené na 
PC a komunikačním systému EtherCAT umožnilo snímkování pacientů 
mobilním CT nejen před operací a po ní, ale i v průběhu operace. 
Kompaktní jednotky pro řízení polohy a pohybu Beckhoff je možné 
instalovat přímo k motoru, do provozních podmínek, a vytvořit tak 
decentralizovaný pohonný systém.

COM Express Type 6 a COM-HPC Client s novou generací 
vestavných procesorů

S příchodem 11. generace procesorů Intel Core (kódové 
označení Tiger Lake), mají vývojáři možnost vybrat si nejvhodnější 
formát průmyslového počítače COM, který nejlépe vyhovuje jejich 
požadavkům. Nové procesory jsou nyní dostupné ve dvou provedeních 
modulárních počítačů Computer-on-Module (COM): COM-HPC Client 
a COM Express Type 6.

V roce 2022 investuje Bosch do svých závodů na výrobu 
polovodičových součástek více než 400 milionů eur

Ve světle globálního nedostatku čipů pokračuje Bosch v investicích 
do této oblasti. Jen několik týdnů po otevření nové továrny na výrobu 
čipů v Drážďanech oznamuje další investici do svých podniků na 
výrobu polovodičových součástek. Jen v roce 2022 plánuje Bosch 
investovat více než 400 milionů eur do rozšíření svých evropských 
závodů v Drážďanech a Reutlingenu a do závodu v Penangu v Malajsii.


