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snímače a převodníky

– měření obsahu a zjišťování koncentrace 
(kyselina sírová, cukr, alkohol atd.),

– zjišťování kvality (minerální olej, mléko 
atd.),

– potvrzování ryzosti,
– určování kapalin,
– sledování metabolismu, kde hustota je pro-

měnnou veličinou indikující rychlost me-
tabolické reakce,

– určitých fyzikálních výpočtech a simula-
cích (v nichž je koncentrace základní pro-
měnnou),

– kvantifikaci množství určité látky v daném 
objemu kapaliny.

Určování koncentrace z hustoty

Koncentrace různých látek je v součas-
ném chemickém a potravinářském průmyslu 
důležitým ukazatelem kvality. Často se urču-
je mimo vlastní výrobní zařízení (off-line) při 
použití různých nákladných procedur, včetně 
laboratorních měření.

Uvedená sestava přístrojů s označením 
Liquiphant M Density nyní umožňuje měřit 
koncentraci přímo v procesu (on-line), a pro-
vozovat tak určité procesy bez potřeby ná-
kladných analytických procedur. Současně ji 

lze beze zbytku přizpůsobit potřebám dané 
úlohy (volbou vibračního snímače atd.).

Koncentrace je, na rozdíl od hustoty, vždy 
relativní veličina a lze ji vyjádřit v hmot-
nostních nebo objemových jednotkách. Jako 
příklad měrové jednotky běžně používané 
v průmyslu k vyjádření objemové koncent-
race látky v procentech lze uvést stupně Bri-
xe (značka °Br; často nesprávně °Brix, Brix, 
%Brix apod.). Používá se především v potra-
vinářství při určování cukernatosti ovocných 
šťáv a nápojů.

Cukernatost S ve stupních Brixe je defino-
vána jako poměr hmotnosti cukru ke hmot-
nosti roztoku násobený stem: S = (mcukru/mroz-

toku) × 100. Podle této definice závisí koncen-
trace ve stupních Brixe pouze na množství 
cukru v roztoku. U vodných roztoků cukru je 
vztah mezi jejich hustotou a cukernatostí ve 
stupních Brixe znám a je publikován v úřed-
ně platných tabulkách.

Při použití sestavy Liquiphant M Density 
lze nyní brát při spojitém měření přímo v pro-
vozu v úvahu existující tabulky a zčásti i slo-
žité matematické závislosti (obr. 3).

Příklad použití: měření koncetrace soli

Na obr. 4 je ukázán příklad použití sestavy 
Liquiphant M Density při těžbě ropy. Jde o pří-
pad, kdy se směs ropy a vody vytlačuje k povr-
chu při použití solných roztoků s velkou kon-
centrací závislou na hloubce vrtu. Směs stou-
pá k povrchu proto, že má menší hustotu než 
vtlačovaná solanka. K hladkému chodu procesu 

je tudíž třeba mít v nádržích 
pohotově předem připravené 
různě koncentrované solné 
roztoky. Sestava Liquiphant 
M Density v daném případě 
zajišťuje automatické namí-
chání solanky potřebné kon-
centrace bez jakéhokoliv ma-
nuálního zásahu obsluhy.

Závěr

Sestava přístrojů s ozna-
čením Liquiphant M Densi-
ty umožňuje získávat analy-
tické údaje z řízeného pro-
cesu ihned (on-line) a přímo 

z technologického zařízení (in line), a to v po-
době podle požadavků uživatele. Otevírá tu-
díž široké možnosti v oblasti jak optimaliza-
ce technologických procesů např. reduková-
ním ztrát suroviny, meziproduktů i konečných 
produktů, sledováním kvality, ověřováním zá-
znamů z výrobních operací, tak i stupně vyu-
žití výrobního zařízení (redukcí četnosti labo-
ratorních měření prováděných off-line).

Ulrike Kühnle, 
Endress + Hauser GmbH + Co. KG

Maulburg, Německo

Obr. 5. Detail instalace snímačů na nádržích

Obr. 4. Nádrže se solankou různé koncentrace řízené při použití sestav Liquiphant M Density
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y   Patnáct let společnosti Autel
Patnáct let působí třinecká společnost Au-

tel (www.autel.cz) na trhu automatizace tech-
nologických procesů jako zavedená inženýr-
sko-dodavatelská společnost. Zaměřuje se 
na individuální řešení požadavků zákazníků 
v oblastech technologických silnoproudých 
rozvodů, měření, řídicích systémů a výrob-
ních informačních systémů (MES). Refe-
rence společnosti zahrnují projekty zejmé-
na v oblastech hutnictví, energetiky, chemie 
a petrochemie, zpracovatelského průmyslu 
a průmyslu celulózy a papíru. Kvality služeb 

a dodávek je dosahováno používáním systé-
mu řízení kvality ISO 9001.

Předností řešení od společnosti Autel je 
vertikální integrace dat od jednotlivých sní-
mačů, přes řídicí systémy základní úrov-
ně a výrobní informační systémy MES až 
po informační systémy podniku. Cílem je 
zvyšovat konkurenceschopnost produktů 
zákazníků.

Společnost realizuje projekty nejen v Čes-
ké republice, nýbrž i po celém světě. Její-
mi partnery jsou přední české i zahraniční 
společnosti dodávající technologické celky. 
Dlouhodobá partnerství s těmito společnost-

mi potvrzují dobré jméno, které si společ-
nost dlouhodobě buduje.

Významným oceněním služeb společ-
nosti jsou čerstvě získané projekty v Polsku, 
na Ukrajině, v Srbsku a v Turkmenistánu.

Vyvrcholením probíhajících oslav bylo 
setkání zástupců společnosti s představiteli 
významných zákazníků dne 12. června 2008 
na Fojtství v Třinci-Oldřichovicích. Při pří-
ležitosti oslav předal ředitel společnosti  
Autel starostce města Třince, paní Věře Pal-
kovské, šek ve výši 60 000 Kč pro Nadační 
fond dětské onkologie Krtek.
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