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Společnost KOBOLD Messring GmbH je 
osvědčený a uznávaný německý výrobce 
mnoha typů průtokoměrů, hladinoměrů, 
tlakoměrů a teploměrů. Tento článek popi-
suje, jak s pomocí snímačů této firmy kont-
rolovat průtok chladicí kapaliny.

Zadání

Zákazník vyrábí licí stroje, které se po-
užívají k výrobě odlitků z různých slitin. Jeho 
stroje jsou instalovány po celém světě, zejména 
v Turecku, Německu, Číně, USA, Mongolsku 
a v Koreji. Odlitky se používají např. při výrobě 
motorů a v mnoha dalších oborech průmyslové 
výroby. Licí metoda, kterou tyto stroje použí-
vají, je považována za nejlepší a nejproduktiv-
nější z těch, jež jsou v současnosti k dispozici.

Zákazník potřeboval pro měření průtoku 
chladicí vody v 96 chladicích okruzích licí-
ho stroje průtokoměry s analogovým elektric-
kým výstupem a rovněž s možností optické 
kontroly průtoku. 

Původní stroje používaly turbínové průto-
koměry a samostatné ukazatele průtoku. Tyto 
průtokoměry nevyhovovaly, protože chladicí 
voda může obsahovat nerozpustné nečistoty, 
které ucpávají trysku turbíny.

Řešení

Společnost Kobold navrhla použít průto-
koměr DF (obr. 1) s lopatkovým kolem s ana-
logovým výstupem a průhledítkem na lopat-
kové kolo. Důvodem, proč odborníci firmy 
Kobold doporučili průtokoměr DF, je jeho 
schopnost snadno propustit pevné nečistoty 

Monitorování chlazení licího stroje

bez jejich zachytávání uvnitř přístroje a sou-
časně průhledítko umožňuje vizuální kont-
rolu průtoku. Jedním průtokoměrem DF tak 
mohl výrobce licích strojů nahradit turbíno-

vý průtokoměr i indikátor. Průtokoměr DF se 
osvědčil, dlouhodobě bez problémů funguje 
a stal se zákazníkovým standardem. 

Lopatkové průtokoměry DF

Lopatkový průtokoměr DF je spolehlivé 
a cenově výhodné zařízení k monitorování 
průtoku vody či podobných médií tam, kde je 

třeba elektrický výstup (analogový, frekvenč-
ní nebo spínací) a současně vizuální indikace.

Jde o variabilní průtokoměr, kde si sám 
zákazník zvolí požadované vlastnosti tak, aby 
plně vyhovovaly požadavkům jeho zadání. Od-
hlédne-li se od výběru podle velikosti průto-
ku (rozsah se pohybuje v rozmezí od 0,08 až 
0,5 do 40 až 160 l/min pro vodu), zákazník si 
určí typ výstupu. Potřebuje-li pouze hlídat prů-
tok, zvolí typ s limitním kontaktem. Tento typ 
se uplatní i tam, kde je třeba sporadicky zjistit 
velikost okamžitého průtoku. Je-li vyžadován 
analogový výstup, je k dispozici typ s výstu-
pem 0/4 až 20 mA nebo 0 až 10 V DC. Další 
variantou je typ jak s analogovým výstupem, 

Obr. 1. Lopatkový průtokoměr DF s analogovým 
výstupem a průhledítkem na lopatkové kolo

Obr. 2. Přepočítávací jednotka k průtokoměru 
DF indikuje průtok a protečené množství
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Tab. 1. Materiálová provedení průtokoměru DF

Provedení standardní vysokotlaké
Materiály I II III IV1) VI1) VII1)

Objednací kód A B D E G H
Typ procesního 
připojení

závitové závitové závitové závitové, příruba závitové závitové, příruba

Pouzdro Trogamid Polysulfon poniklovaná mosaz korozivzdorná ocel4) poniklovaná mosaz korozivzdorná ocel4)

Víčko Trogamid Polysulfon Polysulfon Polysulfon poniklovaná mosaz korozivzdorná ocel4)

Těsnění
O-kroužek

NBR FPM NBR FPM NBR FPM

Lopatkové 
kolo

POM PTFE POM PTFE POM PTFE

Hřídel korozivzdorná ocel4) korozivzdorná ocel4) korozivzdorná ocel4) korozivzdorná ocel4) korozivzdorná ocel4) korozivzdorná ocel4)

Ložiska3) PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE
Max. tlak 1 MPa 1 MPa 1,6 MPa 1,6 MPa 10 MPa 10 MPa,  

příruba PN40
Max. teplota 60 °C 80 °C 80 °C 80 °C 80 °C 80 °C

1) připojení není otočné 
2) korozivzdorné provedení pro DF 0.5
3) speciální verze na vyžádání   
4) korozivzdorná ocel DIN 1.4571 (AISI 316Ti, ČSN 17348), DIN 1.4404 (AISI 316 L, ČSN 17349)

tak i s limitními kontakty. Následují varianty 
s čítačem protečeného množství nebo s elek-
tronickou jednotkou pro dávkování média vy-
bavenou příslušnými výstupy a rovněž varian-
ta s frekvenčním výstupem. 

Dalšími parametry jsou velikost a typ pro-
cesního připojení: závitové a přírubové. U zá-
vitového jsou většinou k dispozici minimálně 

dva rozměry, např. pro průtok do 1,4 l/min je 
to G 1/4" a G 3/8". U přírubového připojení 
to jsou jedna, dvě nebo tři velikosti.

Velkou výhodou výběru je možnost vo-
lit různá materiálová provedení, viz tab. 1.

Lopatkové průtokoměry DF jsou jedno-
duché a spolehlivé měřicí přístroje k měření 
průtoku vody, vodných roztoků a jiných ka-

palin s malou viskozitou a bez hrubých ne-
čistot. K dispozici je velké množství variant, 
takže lze vyhovět požadavkům mnoha odvět-
ví. Při měření průtoku chladicí kapaliny na li-
cích strojích se plně osvědčily.

(KOBOLD Messring GmbH, 
reprezentativní kancelář pro ČR a SK)

5. dubna 2017

Místo konání: CTPark Prague North, Kozomín

Logistický veletrh a diskusní platforma pro
širokou odbornou veřejnost jako součást
evropského Supply Chain Day


