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Ucelená řešení pro ropný průmysl a plynárenství

Již více než padesát let poskytuje společ-
nost Endress+Hauser řešení pro ropný a ply-
nárenský průmysl. Moderní technika této fir-
my se uplatní v geologickém průzkumu, při 
těžbě a rafinaci produktů i v oblasti logistiky, 
kde zajistí přesné a spolehlivé měření a au-
tomatické řízení. Náročným požadavkům 
vyhovuje široký sortiment přístrojů, systé-
mů a kalibračních služeb, které uvádí tento 
článek. Společnost Endress+Hauser je ak-
tivní v oblasti měření výšky hladiny, průto-
ku, tlaku, teploty a v oboru analýzy kapalin, 
ale i v komunikačních systémech, v oblasti 
systémů SCADA, při měření v zásobnících 
a sledování zásob.

Coriolisovy průtokoměry Promass F 
a Promass A

Robustní Coriolisův průtokoměr Promass F 
(obr. 1) měří objemový a hmotnostní průtok 
i hustotu kapalin a plynů. Je vhodný pro pla-
tební styk i pro měření pro daňové a celní 
účely. Také může být použit v pomocných vr-
tařských vozech, např. pro měření množství 
cementu, bentonitu, vyvrtaného bláta a kyse-
liny. Obdržel schválení PTB (Physikalisch-
Technische Bundesanstalt Braunschweig) 
a NMi podle normy OIML R117 (Measu-
ring systems for liquids other than water), 
třída 0,3, a podle dokumentu API Manual of 
Petroleum Measurement Standard (kapitola 
5, oddíl 6 – Measurement of Liquid Hydro-
carbons by Coriolis Meters). Umožňuje mě-
řit od nepatrného množství až po 200 000 ba-
relů/den (1 300 m3/h).

Coriolisův průtokoměr s jednou měřicí 
trubicí Promass A (obr. 2) je určen pro přesné 

měření velmi malých průtoků. Určí hustotu, 
hmotnostní průtok, objem a teplotu média.

Kontinuální měření výšky hladiny 

Inteligentní hladinoměr Levelflex (obr. 3) 
je určen pro kontinuální měření výšky hladin 
kapalin a sypkých látek. Je vhodný do pro-
středí s nebezpečím výbuchu a vyhovuje po-
žadavkům pro úroveň bezpečnosti SIL2 jako 
pro funkci nouzového vypnutí (ESD, Emer-
gency Shut Down). Je vybaven rozhraními 
pro sběrnice Profibus a Foundation Fieldbus 
a pro protokol HART. Patentovaný způsob 
sledování konce sondy zajišťuje velkou spo-

lehlivost měření i za obtížných podmínek, tře-
ba ve vařících se kapalinách nebo fluidizova-
ných sypkých látkách. 

Cerabar a Deltabar pro měření tlaku

Přesné senzory Cerabar S pro měření ab-
solutního a relativního tlaku a Deltabar S pro 
měření rozdílu tlaků s jednoduchou obsluhou 
a inteligentními funkcemi procházejí kali-
brací DKD (Deutscher-Kalibrier-Dienst). 
Deltabar S umožňuje zvolit režim provozu 
DP-flow pro měření průtoku na cloně. Oba 
typy snímačů tlaku mají rozhraní pro sběrni-
ce Profibus a Foundation Fieldbus i pro pro-
tokol HART.

Dálková diagnostika

Fieldgate je ústředna (komunikační brána, 
gateway) pro dálkovou diagnostiku a konfi-

guraci snímačů a akčních členů prostřednic-
tvím webového prohlížeče (obr. 4). Přístro-
je mohou být připojeny telefonními linkami, 
sítěmi Ethernet TCP/IP nebo prostřednic-
tvím bezdrátové sítě GSM. Ke komunikaci 
lze použít i zprávy SMS. Fieldgate pracuje 
se signály 0/4 až 20 mA, včetně protokolu 
HART, a se sběrnicemi Profibus a Founda-
tion Fieldbus.

Obr. 4. Ústředna Fieldgate pro dálkovou 
diagnostiku a konfiguraci snímačů a akčních 
členů

Obr. 1. Coriolisův průtokoměr Promass F 

Obr. 3. Hladinoměr Levelflex 

Obr. 2. Coriolisův průtokoměr s jednou měřicí 
trubicí Promass A 
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Obr. 5. Snímač teploty Omnigrad S

Radiometrický převodník Gammapilot

Radiometrické měření se používá pro de-
tekci mezních poloh hladiny, měření výšky 
hladiny nebo dělicí vrstvy a pro měření hus-
toty. Řada přístrojů Gammapilot obsahuje 
kompaktní převodník a detektor scintilační-
ho typu z korozivzdorné oceli délky až dva 
metry. Převodník je namontován vně nádoby 
s měřenou látkou, a proto není měření ovliv-
ňováno teplotou, tlakem a agresivním půso-
bením kapaliny. 

Snímač teploty Omnigrad S

Kompaktní přístroj pro měření teploty 
(obr. 5) je charakterizován velkou spolehli-
vostí a vynikajícím výkonem i v nepřízni-
vých průmyslových podmínkách. Převodník 
vybavený displejem se zadním prosvětlením 
může komunikovat protokolem HART nebo 
po sběrnici Foundation Fieldbus. Má dva 
vstupy pro odporové teploměry, termočlán-
ky a převodníky napětí a odporu.

Vírový průtokoměr Prowirl

Vírový průtokoměr Prowirl se uplatní 
v mechanismech pro vstřikování vody a pá-
ry. Je vybaven jednotkou pro vyhodnocení 
průtoku (flow computer) a měřením teplo-
ty, takže umožňuje přímo sledovat náklady, 
např. při vstřikování do různých vrtů. Vypo-
čítává hmotnostní průtok nebo přímo spotře-
bu energie.

Senzor pH Memosens

Senzor pH Memosens je první digitální 
senzor pH na světě, který může být předka-

librován v kanceláři. Kalibrační údaje jsou 
ukládány v senzoru. Indukční spojení zajiš-
ťuje dokonalý přenos signálu mezi senzorem 
pH a převodníkem a vylučuje jakýkoliv vliv 
nespolehlivosti kontaktů, obvyklý u konvenč-
ních typů snímačů pH. 

Sledování množství látek v nádržích

Společnost Endress+Hauser je význam-
ným dodavatelem měřicích přístrojů a inven-
tárních systémů pro sledování objemu syp-
kých látek v nádržích při jejich zpracování, 
skladování a dopravě. Flexibilní a adaptibil-

ní otevřené systémy dovolují integrovat do 
systému přístroje jiných výrobců a zajišťují 
kompatibilitu téměř se všemi používanými 
komunikačními protokoly. 

Řada radarových hladinoměrů Micropi-
lot zajišťuje bezkontaktní měření výšky hla-
diny. Moderní elektronika je zárukou vel-
ké spolehlivosti a umožňuje zvolit přesnost 
vhodnou pro danou úlohu. Rodina radaro-
vých hladinoměrů nabízí i přístroje s přes-
ností lepší než ±1 mm. Přístroje byly ověře-
ny NMi a PTB a dalšími národními metro-
logickými organizacemi a vyhovují normě 
OIML R117.

Servomechanický hladinoměr Proservo 
měří velmi přesně polohu hladiny i rozhraní 
nemísících se kapalin a hustotní profil obsahu 
nádrže po výšce. Umožňuje též měřit bodo-
vou nebo průměrnou teplotu a tlak. Proservo 
je velmi přesný přístroj pro měření zaplnění 
válcových a kulových zásobníků, typicky do 
průměru 25 m. 

Systém pro sledování zásob

Systém pro sledování zásob firmy En-
dress+Hauser má osvědčení pro fakturační, 
daňové a celní účely a monitoruje polohu 
hladiny a stav zásob. Současně slouží k vy-
bavení alarmů a tisku zpráv. Shromažďuje 
všechny naměřené údaje a uvádí je do sro-
zumitelné a snadno čitelné podoby. Naměře-
né a vypočítané hodnoty (včetně linearizační 
tabulky nádrže), jako jsou výška hladiny, tep-
lota, hmotnost, tlak páry, hustota a čistý stan-
dardní objem (objem vztažený na referenční 
teplotu), jsou zobrazovány na operátorských 
pracovních stanicích.

(Endress+Hauser)
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od společnosti Humusoft

Společnost Humusoft s. r. o. uvedla na 
své pravidelné výroční tiskové konferen-
ci 29. dubna 2008 na trh letošní novinky 
z oblasti softwaru i hardwaru z vlastní pro-
dukce a od firem, které v ČR a na Sloven-
sku zastupuje.

Nové vydání výpočetního, vývojového a 
simulačního prostředí Matlab s označením 
Matlab Release 2008a od firmy The Ma-
thWorks přináší jako zcela zásadní změnu 
rozšíření jazyka o nástroje objektově orien-
tovaného programování. Zcela nově pojatá 
koncepce tříd objektů, dědičnosti a jmenné 
hierarchie převratným způsobem zjednodu-
šuje a zpřehledňuje tvorbu složitějších apli-
kačních programů a zrychluje jejich běh. 
Nová verze nabízí i několik nových produk-
tů, mezi nimi nový nástroj SimElectronics, 
rozšiřující skupinu modulů pro fyzikální mo-

delování „multi-domain“ systémů založených 
na platformě Simulink/Simscape a umožňují-
cí modelovat a simulovat elektronické a elek-
tromechanické obvody. V jeho knihovnách je 
více než 55 elektronických prvků (např. zdro-
je napětí a proudu, diody, tranzistory, operač-
ní zesilovače, senzory, elektromotory včetně 
ovládací elektroniky aj.).

Nová verze vývojového prostředí Soluti-
ons for Control Release 6 pro řízení a simu-
lace v reálném čase od firmy dSPACE GmbH 
přináší vedle mnoha vylepšených i zcela no-
vých funkcí zejména podporu operačního 
systému Microsoft Windows Vista.

Významnými novinkami nové verze pro-
gramu pro simulaci a optimalizaci podniko-
vých procesů Witness 2008 od firmy Lanner 
Group Ltd. jsou např. nový modul Witness 
Presentation Manager pro tvorbu grafických 
prezentačních zobrazení a virtuálních řídicích 
panelů, rozšířené možnosti simulace doprav-
níků, nové funkce pro ekonomickou analýzu 
modelovaného systému, vylepšení zvyšující 

produktivitu při tvorbě modelů a provádě-
ní simulačních experimentů, rozšíření me-
tod zabezpečení programu o síťovou insta-
laci se softwarovou ochranou a doplnění 
modulu Optimizer novým optimalizačním 
algoritmem pro n-faktoriální návrh expe-
rimentu.

Dále společnost nabízí řadu multipro-
cesorových pracovních stanic HeavyHor-
se, navržených pro optimální výkon při 
paralelních výpočtech. Stanice představu-
jí velmi výkonný a cenově přístupný para-
lelní výpočetní systém založený na 64bi-
tových dvoujádrových procesorech AMD 
Opteron. K dispozici jsou v konfiguracích 
od čtyř do šestnácti procesorů a jsou dodá-
vány jako systémy „na klíč“ s nainstalova-
ným softwarem.

Úplné informace o nabídce společnos-
ti Humusoft lze nalézt na http://www.hu-
musoft.cz
[Tisková informace Humusoft, 29. dubna 2008.]
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