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Abstract 

Cílem práce je popis zkušenosti se záměnou původních snímačů na válcovací stolici za 

snímače IFM electronic GmbH a zhodnocení tohoto procesu. Záměna proběhla na válcovací trati 

Steckel v práci je uveden i zkrácený popisem technologie této válcovací trati. Spolu s uvedením 

konkrétních problémů při uvádění do provozu z pohledu kvality výstupních produktů válcování a 

důležitost funkcí spojených se snímači na válcovací stolici. Zvláštní pozornost je věnována 

aplikaci nových výrobků (IFM electronic GmbH) a postupů v měření na stávajícím zařízení 

v provozu. Konkrétně na hydraulickou regulaci tloušťky HAGC. Součástí je i zkrácený popis 

snímačů neelektrických veličin IFM electronic GmbH a stručný popis měření neelektrických 

veličin – historie a současnost – se zvláštním zaměřením na měření tlaku. Důraz je dáván na 

snímače v pozici vstupního bodu automatizace průmyslových procesů, používané typy, 

technologie a zpracování výstupních signálů. Pozornost je věnována také oblasti vývojovému 

porovnání otevřených komunikačních protokolů. 

 

Target of this work is desripton of experince with Exchange of original sensors on rolling 

mill with IFM electronic GmbH sensors and assessment of this proces. Exchange was done on 

rolling mill Steckel. There is also a description of the technology of rolling mills, problems with 

starting operation from the point of products quality and importance of function connected with 

sensors on rolling mill. Special care is provided in application of new products (IFM electronic 

GmbH) and procedures in measurment on existing devices. Specificaly hydraulice regulation of 

thickness HAGC. Part of the work is dedicated to description of IFM electronic GmbH sensors of 

non-electric values, measurment of non-electric values – history and present – with special 

orientation on pressure measurment. Emphasis is on sensors in entry point of automatization in 

industry, used type, technology and processing of output signals. Attention is also given to 

development and comparison of open communication protocols. 
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1. Úvod 

Historie snímačů neelektrických, elektrických, fyzikálních, polohových veličin je 

nerozdílně spojena s historií průmyslové revoluce. V této době „páry“ nastala výrazná potřeba 

vědět informaci k jakým změnám či pochodům dochází v průběhu práce stroje. Technikům 

přestalo stačit vědět, že plocha je horká, ale chtěli vědět jak moc je horká. Nechtěli pouze znát 

deformační limity zatíženého předmětu, ale i vědět maximální hodnotu, která ještě nezpůsobí 

nevratné deformace materiálu. Již v roce 1856 byl popsán panem Kelvinem jev působení 

deformací vodiče na změnu jeho elektrického odporu. Pan Faraday se pokoušel o měření 

rychlosti proudění vody pomocí elektromagnetické indukce. Siemens v roce 1871 vyrobil 

odporový teploměr. První teploměry se zatavenými kontakty s elektrickým výstupem, spolu s  

dalším využitím tohoto jevu změny odporu vodiče, byly využívány již v druhé polovině 

předminulého století. Změna kapacity jako další fyzikální vlažnosti, která je vhodná 

k zjišťování měřících veličin se datuje kolem roku 1910. Tenzometrické snímače k měření 

tlaku představil pan Nernst roku 1917 a využití uhlíku jako materiálu pro snímače tlaku 

vznikají kolem roku 1924. [1]   

Praktické uplatnění těchto objevů při měření tlaku na válcovací stolici je i cílem této 

práce. Rok 1917 byl i významný pro jiné vědní obory a objevy tohoto století jsou i v současné 

době základem například pro polarografii. Roky po první světové válce znamenaly popsání a 

využívání většiny základních fyzikálních principů měření neelektrických veličin. Ale až 

z rozvojem elektrotechniky a hlavně elektroniky, nastal obrovský rozvoj uplatnění snímaní 

veličin ve všech oborech lidské činnosti od hutnictví, medicíny, biologii až po ochranu 

životního prostředí a výzkum vesmíru.  

Měření elektrickou cestou fyzikálních veličin má velkou výhodu v následném 

zpracování výsledků měření jeho záznamu, vzdáleném zpracování, rychlosti měření, měření 

z více míst i značně vzdálených a v neposlední řadě také možností výstupního signálu 

v číslicové formě k následnému zpracování pomocí softwaru počítačů. Jako nevýhody se 

uvádí [1] větší náklady na měřící kanál, větší náklady na údržbu a nutná vyšší kvalifikace 

obsluhy.  

 

 

 

Obr. 1 snímač tlaku s elektrickým výstupem [2] 
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Z tohoto pohledu je jedním z nejdůležitějších prvků měřící soustavy od měřené 

veličiny až po reakci obsluhy, ať již automatické nebo automatizované ten první snímač. 

Vývoj v této oblasti je velmi významný a je využíváno mnoho fyzikálních principů a jsou 

nalézány stále nové. Ostatní části řetězce zpracování prvotní informace ze snímače jsou 

aplikovaná i v jiných oblastech elektrotechniky nebo počítačů a jsou testovány vyvíjeny a 

aplikovaný i v mnoha jiných oblastech. Jsme tedy schopni konstatovat, že jejich využití a 

funkce je podrobena důkladné nepřímé kontrole při alternatívních aplikacích a činnostech. 

Snímač jako první část v řetězu měření je zodpovědný za správný obraz zjišťované originální 

fyzikální veličiny a jeho špatná interpretace se již v dalších krocích systému nezohlední. Jedná 

se pochopitelně o veličinu fyzikální ne spolehlivost a přesnost samostatného snímače, které 

jsme schopni eliminovat různými postupy dublování opakovanými měřeními nebo 

porovnáváním.  
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2. Problematika měření technologických dat ve výrobě 

Měření technologických veličin 

 Je zdroj informací o chování, vlastnostech systému a okolních prvků systému. 

 Je zdroj informací o stavu probíhajícího technologického procesu. 

 Fyzikální veličina je číselné vyjádření (součinu hodnoty a jednotky). 

Měření neelektrických veličin 

 Co největší přesnost sledování časového průběhu měřené veličiny a její 

jednoznačnosti. 

 Vhodný průběh převodní charakteristiky. 

 Časová stálost vlastností a vhodná časová konstanta. 

 Co nejmenší vliv na měřený obvod. 

 Spolehlivost, malá závislost na okolních parazitních jevech. 

Podle vstupních neelektrických veličin rozeznáváme: 

 Snímače mechanických veličin. (polohy, výchylky, rychlosti, deformace, síly, 

zrychlení, vibrací, kroutícího momentu, tlaku, vakua, průtoku, výšky hladiny, a 

další.) 

 Snímače tepelných veličin. (teploty, množství tepla, hustoty tepelného toku, a 

další.) 

 Snímače chemických veličin. (pro analýzu plynu, kapalin, pevných látek, snímače 

vlhkosti, pH, a další) 

 Snímače záření. (světelného, ultrafialového, infračerveného, ionizujícího, a další) 

 Snímače magnetických veličin a další. 

 

Podle typu měření a principu, na kterém pracují: 

 

 Snímače aktívní  termoelektrické, 

   piezoelektrické, 

   indukční, 

magnetické, 

optoelektrické, 

   a další. 
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 Snímače pasívní odporové, 

   indukčnostní, 

   kapacitní, 

   a další. 

 Dotykové a bezdotykové, hybridní a integrované.  

Výhodnější z pohledu konstruktéra měřících zařízení je vhodnější označení z hlediska 

využitého principu působení. Volba snímače při zadání úlohy konstrukce měřící techniky 

představuje problém, na jehož řešení se podílí odborníci z několika vědních oborů. [1] [3] 

Nelze se ale ubránit nadšení nad umem a zručností našich předchůdců, když se 

podíváte na mnohé snímače, jsou to ne jenom měřicí přístroje, ale i svébytná umělecká díla. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Příklady konstrukčního řešení [1] 
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Z tohoto velkého množství různých technologických typů snímání neelektrických 

veličin jsem se rozhodl více popsat snímače mnohdy přehlížené, ale svou podstatou jedny 

z nejstarších a nejpoužívanějších v praxi. 

Odporové snímače. 

Odporové snímače jsou jedny z nejčastěji používaných snímačů, protože k nim řadíme 

i kontaktní snímače. Základní princip souvisí se změnou elektrického odporu vodiče 

působením fyzikální veličiny. Požadavkem na připojení snímače při vzdáleném měření je tak 

zvaná odporová závislost, kdy izolační odpor vedení musí být řádově větší než odpor snímače 

a ten musí být větší než odpor samotného vedení.  

R spojovací vedení << R snímač << R izolační odpor 

 

Tyto snímače jsou levné a vhodné na jednoduché měření ve většině fyzikálních 

veličin. Své hlavní uplatnění nachází také jako: 

Kontaktní odporové snímače.  

 U těchto snímačů dochází ke skokové změně odporu z hodnoty přechodového odporu 

k hodnotě blížící se nekonečnu. Spolehlivost kontaktu snímače určují především materiál, 

konstrukce a provedení. Ideální plocha při dotyku kontaktu je 1/1000 celkové vodivé plochy 

kontaktu. [3] Při průchodu proudu dochází k uvolňování vrstev oxidu a sirníků způsobujících 

zhoršení vodivostních parametrů kontaktu a tím zmenšení vodivé vrstvy. Nejčastěji používané 

tvary jsou různé variace na kužel a polokouli k omezení těchto vlivů. Samotný průchod 

proudu těmito kontakty při vypínání způsobuje opotřebování kontaktů. Řešením jsou 

mechanické metody zhášení oblouku a preventivní omezování škod čištěním a mazáním 

kontaktů. 

 

Obr. 3 Konstrukce zdvihových kontaktů [3] 
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Obr. 6 Čidlo s polovodičovými tenzometry [2] 

 

 Dalšími typy odporových spínačů jsou jazýčkové kontakty nepřímo ovládané 

magnetickým polem. Kontakty jsou zatavené obvykle ve skleněné trubičce naplněné inertním 

plynem. Dalším příkladem jsou rtuťové spínače využívající fyzikálních vlastností rtuti, 

(kapalina, malý přechodový odpor, malé trvalé opotřebení). Tyto kontaktní snímače 

představují jednu z nejrozsáhlejších skupin snímačů v praktických aplikacích elektrotechniky 

ať již v průmyslu nebo domácností. 

Odporové snímače polohy  - potenciometry 

Hledáme-li jednoduchý a levný převodník mechanické síly- pohybu na elektrickou 

veličinu narazíme na potenciometr. Tento prvek převádějící mechanický pohyb jezdce po 

odporové dráze na změnu elektrického napětí slouží zároveň k polohovému určení snímače, 

indikaci polohy, měření tlaku, vibrací a geometrických rozměrů. [3]. Je opět jedním 

z nejčastějších snímačů v praktické elektrotechnice. Jeho uplatnění je i při měření tlaku 

využitím Bourdonovy trubice v kombinaci s jinými deformačními snímači tlaku viz obr. 4. 

 

Obr. 4 Základní čidla deformačních tlakoměrů [2] 

 

Odporové snímače deformace tenzometry  

Tenzometry využívají princip změny vodivosti kovů či polovodičů při jejich 

deformaci. Mohou být v provedení volném nebo lepeném na podložce a realizovat jak statická 

tak dynamická měření. [3].  

Obr. 5 Princip tenzometru [2] 
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Zpracování dat ze snímače  

Ze snímačů, které pod vlivem fyzikální veličiny mění svůj tvar nebo mechanické 

vlastnosti je realizované přímé mechanické zobrazení s odečtem na stupnici. Tyto výstupy 

jsou omezeny na místo měření a vyžadují přímou reakci obsluhy na změnu hodnot. Řešení 

přináší hybridní snímače, které mají elektrický výstup odpovídající změně vstupu. Současnou 

dobou již začínají převažovat digitální nespojité výstupy, které umožňují přímou realizaci dat 

pomocí výpočetní techniky. Jedná se o snímače, které přímo obsahují jednotku analogově 

digitálního převodníku nebo jsou na takovou jednotku připojeny.  

 

 

 

Tyto jednotky se umisťují co nejblíže snímačů, aby se eliminovalo rušení analogových 

signálu a převážila tak výhoda digitálních přenosů dat v jejich jednoznačnosti, 

opakovatelnosti, přenosu na velké vzdálenosti a odolnosti na rušení. Na obr. 7. je blokové 

schéma zapojení snímače tlaku a teploty v integrované podobě s analogově/digitálním 

převodníkem, řídící mikroprocesor zabezpečující programové funkce, pamětí a výstupními 

obvody schopnými opět analogové výstupní hodnoty zobrazit, popřípadě dále využít, ale již 

po opětovném od digitalizování v D/A převodníku. Ze snímače je samozřejmě zabezpečena i 

přímá digitální komunikace s okolím.  

Obr. 7 Blokové schéma inteligentního převodníku tlaku [2] 
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Umístění snímačů v hutním průmyslu. 

Co zůstává problémem těchto snímačů je paradoxně jejich miniaturizace. 

V průmyslových objektech na technologii například hutního provozu (Obr. 8) je zřejmé, že 

jakákoliv technologie zde umístěna musí počítat s velkými výkyvy teploty, vibracemi, a 

znečištěním, které je v hutních provozech zcela běžné a vyžaduje vysoké nároky na snímače a 

obecně na veškerou technologii. Propojení těchto zařízení je realizováno obvykle metalickými 

vodiči umístěnými na technologii, ale i nad ní ve vysokých výškách, tak ve sklepeních a 

technologických prostorách, kde se projevují všechny výše uvedené negativní důsledky 

těžkých provozů. Jako prioritní problém miniaturizace snímačů je jejich napojení na centrální 

jednotky. Připojovací konektory, jsou mnohdy větší a hmotnější než samotný snímač. 

Připočteme-li k takové hmotnosti konektoru i volnou analogovou kabeláž s nutným stíněním a 

patřičného průměru je zřejmé, že jakýkoli neopatrný zásah obsluhy nebo údržby vede 

k poruše a vyřazení snímače z činnosti nebo jeho zničení. I to je jeden z důvodů postupné plné 

integrace snímačů do digitálních jednotek s připojením pomocí datových spojů, které nejsou 

tak hmotné a vykazují vyšší odolnost na rušení a poškození například ohybem.      

  

Obr. 8 Montážní prostor válcovací stolice se snímačem 
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3. Technologie a průmyslové řešení měření tlaku.  

Odporové snímače ač jsou jedny z nejpoužívanějších a nejlevnějších mají své limity. 

Jejich problémem je teplotní závislost a tudíž nutnost její kompenzace. Přesto je ještě dlouho 

nebudeme moci nahradit pro jejich relativní jednoduchost a spolehlivost. V průmyslu se 

nejčastěji mimo odporové měření a obecně měření teploty používá měření tlaku. Je to také 

jedno z nejviditelnějších měření, které vnímá člověk při 

návštěvě průmyslových objektu. Velké kulaté budíky se 

stupnicí na všudy přítomném potrubí je i dnes realita. Hodnota 

tlaku je také jedna ze základním měřených veličin. Je to 

odvozená veličina z velikosti síly  F působící na plochu S  (1) 

a je definována prostřednictvím hydrostatického sloupce 

kapaliny (obr. 9)  o hustotě p a výšce h při působení zemské 

gravitace g (2). Jednotkou tlaku je pascal (Pa) .  

 

  
 

 
                                             

 

Tato hodnota se udává obvykle oproti absolutnímu vakuu nebo k tlaku vzduchu 

v daném místě za daných podmínek měření. Normálový atmosférický tlak (barometrický) 

101 325 Pa je tudíž spíše tlak porovnávající zda měřený tlak je podtlaku nebo přetlaku 

k atmosférickému tlaku. U proudících kapalin a plynů je zde ještě dynamický tlak. (Obr. 10). 

Přístroje na měření tlaku nebo přetlaku označujeme jako tlakoměry nebo manometry, pro 

měření podtlaku se používá  název  vakuometry a rozdíl tlaků uvádí rozdílový nebo také 

diferenční tlakoměr. Setkáváme se také s pojmem snímač tlaku a převodník tlaku. Snímačem 

tlaku označujeme obvykle automatizační prvek jako například měřící člen v regulačním 

Obr. 9 Hydrostatický tlak [2] 

Obr. 10  Pojmy z oblasti měření tlaku. [2] 
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obvodě a pojmem čidlo označujeme prvek přímo v kontaktu s měřeným médiem. Tyto prvky 

tvoří konstrukční celek a bývají jak mechanické například membrána jako čidlo a pákový 

převod ze stupnicí jako celkový snímač. Nebo elektrické kdy výstupem snímače je elektrická 

veličina a označujeme je jako elektromechanické snímače. Toto označení je občas i zavádějící 

kdy s příchodem elektronického měření a zpracování se objevují názvoslovné pojmy spíše 

z této oblasti výpočetní techniky. Například pojem sensor se muže vztahovat jak na celek 

snímače tak i jen na čidlo. Stejně tak pojem převodník tlaku je spíše snímačem tlaku 

s elektrickým výstupem měřených údajů k dalším zařízením, než technologickým postupem 

měnícím samotný tlak. Orientační rozdělení snímačů tlaků dle rozsahu měření je znázorněno 

na (obr. 11). Pro technickou praxi je zřejmá možnost použití různé technologie měření a výběr 

samotné snímače se bude řídit spíše ostatními parametry jako je měřící rozsah, přesnost, 

spolehlivost a v neposlední řadě cena. V  příloze 1. je znázorněno rozdělení tlakoměrů 

(snímačů tlaků) podle charakteristiky principu měření, typu snímače a přesnosti v % rozsahu 

měření.  

  

Obr. 11 Orientační rozdělení tlakoměrů (snímačů tlaku) podle měřícího rozsahu [2] 
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4. Deformační tlakoměry 

Z principu funkce pružné deformace působením tlaku je nazýváme deformační 

tlakoměry. Příkladem je trubicový tlakoměr pana Bourdona patentovaný roku 1849. [2] 

Deformační čidlo se zhotovuje ze slitin bronzu, mosazí, uhlíkových a niklových ocelí ale i 

jiných materiálů schopných zabezpečit vratnou deformační pružnost. Dle přílohy 1. mají tato 

tlakoměry úctyhodný rozsah měření od 0- 0,5 MPa až 2GPa a dosahují vysoké přesnosti 0,1 

až 1 % z měřeného rozsahu. Používají se také jako měřící etalony, tlakoměry s horší přesností 

slouží jako informativní ukazatele tlaku.  

Jejich hlavní výhodou je velká přestavující síla. Měřící systémy mohou být robustní a 

je možno k nim připojit další přídavná zařízení jako je zapisovací jednotka nebo převodníky 

pro dálkový přenos. K převodu se používají odporové, indukční, tenzometrické a kapacitní 

metody. Jejich další předností jsou malé rozměry, malá hmotnost velký měřící rozsah, 

dostatečná přesnost, jednoduchost a spolehlivost i v těžkých provozních podmínkách. [2]  

Snímače tlaku s výstupním elektrickým signálem 

Vhodný přenos výstupní hodnoty měřené veličiny lze realizovat jak přímo 

mechanicky, ale častěji se využívá převodu na elektrický signál pomocí vhodného 

převodníku.(Obr. 12) Nejčastěji se u deformačního tlakoměru používá potenciometr, který 

odečítá polohu jezdce a změnu odporu převádí na změnu elektrického napětí. Výhodou je 

nízká cena bez nutnosti používat zesilovač. Naopak nevýhodou je náchylnost 

k mechanickému opotřebení, citlivost na vibrace. Podobnou možnost převodu nabízí indukční 

senzor polohy kde pohyb jádra v diferenčním transformátoru, které je závislé na pohybu 

membrány na kterou působí síly, mění indukčnost mezi primárním a sekundárním vynutím.  

Obr. 12 Indukčnostní snímač 
deformace měřícího prvku [2] 
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Provozní snímače kapacitní 

 jsou obvykle tvořeny membránou jako jednou elektrodou. Změna kapacity je 

dosažena vlastní změnou vzdálenosti elektrod. Tohoto principu se velmi často využívá při 

diferenčním měření rozdílů tlaků  kde pohyblivá kapacitní membrána také tvoří dělící plochu 

mezi dvěma porovnávanými tlaky a to buďto přímo nebo prostřednictvím oddělovacích 

membrán, kde bývá vnitřní prostor vyplněn například silikonovým olejem. Kapacita je 

definována jako:                                                                                     

                                                          
 

 
                

S – plocha elektrod 

d – vzdálenost elektrod 

   – relativní permitivita  [3] 

    - vakuová permitivita 

G – geometrická vodivost 

 

 

 

 

 

 

Aby nedocházelo k ovlivňování výstupu parazitními jevy vlivem spojovacího vedení, 

teploty, vlhkosti, apod. jsou tyto snímače vybaveny buďto hybridní nebo integrovanou 

elektronikou.  Z grafu na (Obr. 13). je patrná hyperbolická závislost na změnu kapacity, jedná 

se tudíž o nelineární čidlo a měřící obvody musí být vybaveny lineární kompenzací.(Obr. 14) 

[2] [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Princip kapacitního čidla s 
grafem závislosti [2] 

   

C 
       

   
  /𝟐  

  /𝟐  

 

  /𝟐 

  /𝟐  

Obr. 14 Zapojení kapacitního snímače k měřícímu obvodu [3] 

senzor                 spojovací vedení s kompenzací            měřící obvod 
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Nové kapacitní snímače využívají 

vlastností keramiky a například safírových 

membrán, které jsou velmi odolné proti korozi, 

mechanicky stabilní vhodné do agresívního 

prostředí.(Obr. 15) Jsou také aplikovatelné pro 

měření vakua a malých tlaků obecně. Svou 

hladkou strukturou se hodí pro měření v lékařství 

a farmacii. Čidla jsou vybaveny elektronickou 

kompenzací teplot. Jsou konstruovány pro měření 

jak relativního tak absolutního tlaku i rozdílů 

tlaků. Rozměrově již hovoříme o 

mikroelektronické výrobě a do pouzdra snímače 

se montuje i vyhodnocovací mikroprocesor spolu 

s další elektronikou a tak je maximalizována 

ochrana a spolehlivost snímače. Kapacitní 

snímače v porovnání s tenzometry mají jednoduší 

kompaktní konstrukci. Mají vyšší odolnost a 

rychlou odezvu. Vyžadují však kompenzaci 

parazitní kapacity přívodních vodičů. [2] 

 

Provozní snímače s křemíkovým čidlem  

Čidlo z křemíku vlivem okolního prostředí degraduje a mění své vlastnosti, Působení 

vody, vodní páry nebo jiných redukčních činidel poškozuje jemnou vrstvu pokovení čidla a 

takové šidlo by bylo schopno měřit pouze čisté látky bez vlhkosti.  

V průmyslové praxi se proto používá oddělovací vrstva obvykle oleje od samotného čidla. 

Přenos síly na čidlo zabezpečuje membrána, která má měřící plochu řádově větší než samo 

křemíkové čidlo. Při velikosti křemíkové destičky 2mm
2
 je průměr oddělovací membrány cca 

10 mm. [2]. Údaje získávané s polovodičový tenzometru jsou na výstupní signál upravovány 

obvykle digitalizováním a následně zpracovány mikroprocesorem zabudováván přímo v těle 

snímače. Tako konstrukce, zvyšuje robustnost a mechanickou odolnost snímače na vibrace a 

rázy,  

 

 

 

Obr. 15 Keramická kapacitní tlakoměrná 

buňka [2] 
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Spolu s vhodným odolným konektorovým spojem formou závitu nebo bajonetu na následný 

datový kabel jsou tyto snímače bez problémů k použít v průmyslových aplikacích na měření 

přetlak u i podtlaku absolutního tlaku i jako poměrové měřidla dvou tlaků jak znázorňuje 

(Obr.16). 

 

   

 

Piezoelektrické snímače tlaku  

Rychlé dynamické změny tlaku to je ideální využití pro snímače tlaku využívající 

vlastností některých druhů krystalů, které pod vlivem tlaku působícího na jednu osu 

krystalické mřížky vyvolávají elektrický náboj na plochách kolmých k ose tlaku, jak je 

znázorněno na (Obr. 17). Tyto vlažnosti mají například titaničitan barnatý, křemen a některé 

makromolekulární látky. Nejčastěji se používá oxid křemíku ve formě destičky vyříznuté 

z krystalu s hranami rovnoběžnými s jednotlivými osami krystalu. Tato vlastnost funguje i 

obráceně přiložením střídavého elektrického pole se krystal rozkmitá. Velikost generovaného 

náboje na krystalu je kromě síly, která na něj působí závislý na jeho geometrických 

rozměrech. Jedná se o tzv. Příčný piezoelektrický jev:                                

             
 

 
 

 

Kde Q je velikost náboje, Kp piezoelektrická konstanta Fy síla působící v ose y a b/a 

jsou rozměry výbrusu. Pokud síla působí ve směru osy Fx mění se pouze směr vektoru 

působení na kladný. [3] [2] 

Obr. 16 Měření absolutního a relativního tlaku [2] 
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Křemen má poměrně malou piezoelektrickou konstantu, ale má naopak velmi dobrou 

lineární statickou charakteristiku, minimální závislost na teplotě a relativně vysokou 

mechanickou pevnost krystalu při široké pracovní teplotě až 550°C. Pro ilustraci čidla na bázi 

piezoelektrické keramiky mají konstantu až desetkrát větší ale jejich pracovní teplota je asi do 

200°C [2]. Tvar čidla je tvořen diskovým nebo destičkovým výbrusem s vodivými 

elektrodami, rozměr je závislý na maximálním přípustném napětí použitého materiálu. Čidla 

jsou opatřena elektronikou zabezpečující impedanční přizpůsobení relativně velkého 

generovaného napětí s velkým vnitřním odporem:          
 

  
 

    

  
   Kde velikost napětí U 

je závislá na kapacitě čidla C včetně přívodů. [3] [2]. 

 

Obr. 17 Piezoelektrický jev u krystalu křemene [2] 
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Obr. 18 Schéma uspořádání 
piezoelektrického snímače 
tlaku [2] 

Uspořádání piezoelektrického snímače má výbrusy ve 

tvaru disku, které jsou zapojeny paralelně a jejichž náboje se 

sčítají. Přenos tlakové síly na krystal je zprostředkován 

membránou. Aby se vyloučilo smykové namáhání, musí být 

elektrody a rovina krystalu paralelní s přesností 10 μm při 

nerovnosti povrchu menší než 1 μm. Takové vlastnosti lze 

zajistit pouze velmi dokonalými procedurami leštění povrchu. 

Případné nerovnosti by mohly vyvolat místní napětí vedoucí až 

k prasknutí křehkého výbrusu. Snímač je vybaven obvodem 

pro kompenzaci vlivu zrychlení, k čemuž se využívá přidaná 

hmota a piezoelektrický krystal s opačnou polarizací. Kryt, v němž je zabudován i zesilovač s 

velkým vstupním odporem, celý snímač také elektricky i magneticky stíní.(Obr. 18) [2].  

5. Elektronika snímačů 

Moderní snímače konstruované v jednom celku s vlastním čidlem jsou vybaveny ve 

většině případů i vlastním mikroprocesorem. Tato konstrukce umožňuje zkrátit na minimum 

propojení jednotlivých funkčních celků a zvyšuje takto odolnost a spolehlivost snímání dat. 

Elektronika snímače je zároveň schopna poskytovat jak unifikovaný analogový výstup 4 mA 

až 20 mA a zapojením vhodného ukazatele v proudové smyčce výstupního proudu získáme 

okamžité údaje k místnímu odečtu. Obvody digitalizace zpracovávají vstupní hodnoty a nabízí 

superponovaný analogový signál ve tvaru frekvenčně závislého sinusového signálu. Binárně 

odpovídá logické jedničce signál 2,2 kHz a logické nule 1,2 kHz. Amplituda 

superponovaného signálu je obvykle 0,5 mA. Standardem v komunikaci snímačů se vývojem 

staly protokoly HART, Profibus a Foundation Fieldbus. Elektronika spolu se softwarem 

zajišťuje mimo vlastní úpravu signálu pro digitální komunikaci i vlastní diagnostiku čidla a 

měřících obvodů, automatickou korekci systematických chyb, parazitních veličin apod. Tato 

technologie se výrazně podílí i na zvýšené spolehlivosti inteligentních převodníků kdy 

nejistota dosahuje pouze ±0,1 %  zatímco konvenční převodníky dosahují hodnot asi ±0,25 %. 

Lze je také vcelku spolehlivě identifikovat jedinečnými adresami a spravovat či 

diagnostikovat na dálku. U mnohých řešení je možné vhodným proprietárním softwarem 

nastavovat parametry a formáty výstupních dat. Tyto data lze dnes přenášet i bez metalického 

propojení využitím bezdrátové sítě a tím umožnit měření v místech a na technologiích 

doposud nedostupných pro měření jako jsou např. točivé stroje za provozu.  Samozřejmě to 

mimo nesporné výhody přináší i podstatně zvýšené nároky na pracovníky obsluhy a 

nezanedbatelnou položkou představuje i vysoká cena těchto technologií. [2] [4] 



17 | S t r á n k a  
 

6. Komunikační otevřené protokoly 

Ve světě průmyslových standardů soupeří o přízeň uživatelů tři hlavní HART, 

Profibus a Foundation Fieldbus, otevřené standardy nechráněné patenty, díky čemuž je 

dodavatelům umožněn jejich vývoj. Tato skutečnost je mnohými vnímaná jako negativum, ale 

výsledky soutěže volného trhu se ukazují jako velmi přínosné pro zákazníka. 

HART, tj. ten nejstarší, nejjednodušší na ovládání a má základní funkčnost, ale obecně 

postrádá automatické spojení s automatizačním systémem. 

PROFIBUS představuje kompletní řešení s vysokou funkčností a jednoduchostí 

použití, což uspokojuje potřeby automatizace zákazníků, a to od pohonů až k přístrojům. 

Foundation Fieldbus, jenž se zaměřuje na přístrojové vybavení, přesunul řízení do 

oboru. Ze tří protokolů má nejvyšší funkčnost, ale je rovněž nejkomplexnější a také nejdražší. 

Konkurence skutečně způsobuje to, že všechny skupiny jsou ve střehu, a pokud jedna 

skupina ignoruje tržní segment, můžete se vsadit, že ty ostatní ne. Když je v jednom protokolu 

zaveden nějaký dobrý nápad, existuje šance, že uživatelé konkurenčních protokolů rozpoznají 

hodnotu takového nápadu a začnou ho vyžadovat u toho svého. 

Například u protokolu Foundation Fieldbus byly zjištěny problémy se vzájemnou 

kompatibilitou, Profibus s tím naopak neměl potíže. U protokolu Foundation Fieldbus byla 

pozornost věnována požadavkům koncových uživatelů, kteří požadovali schopnost umístit 

přístroje v protokolu s ostatními druhy přístrojů a začali pracovat na odstranění tohoto 

problému. Skutečnost, že Profibus byl v této funkčnosti lepší, iniciovala změny ve Foundation 

Fieldbusu, aby se tak předešlo odlivu zákazníků ke konkurenci, kterou zde představoval 

Profibus. Na druhou stranu má Foundation Fieldbus výbornou identifikaci přístrojů. 

Uživatelé těžili z této funkce a povzbuzovali Profibus, aby ji rovněž zahrnul, což již 

učinil. V podstatě se oba protokoly zdokonalily díky přetrvávající vzájemné konkurenci. Ve 

skutečnosti se dokonce starý „mazák“ HART naučil nové triky od zbývajících dvou 

protokolů. Prostřednictvím zvýšených nároků na zkušební normy se u aplikace HART 

dramaticky zlepšily testovací režimy s vydáním, verze HART 7. A co by mohl protokol 

HART naučit ostatní? HART byl první, který použil popisy elektronických přístrojů (EDD) 

pro zpřístupnění konfigurace a diagnostických dat u provozních přístrojů. Jak Profibus tak i 

Foundation Fieldbus později přijaly stejnou metodu a od té doby spolupracovaly všechny tři 

skupiny protokolů s cílem rozšířit standard EDD. Nyní je zřejmé, že žijeme ve světě tří koní: 

zůstávají zde HART, Profibus a Foundation Fieldbus. Existence této konkurence zákazníkům 

dobře poslouží, pohání vývoj dalších inovací a zajistí co nejlepší uplatnění průmyslových 

standardů. [5].  
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7. Charakteristika umístění a provozních podmínek snímačů 

Zkušenosti s realizací projektu dvoustolicové teplé pásové tratě typu Steckel [6]. 

Obecně technologie tvarování ocelového pásu válcováním na Steckelových válcovnách za 

tepla je charakterizována nerovnoměrným chladnutím válcovaného pásu vytvářející podmínky 

pro jiné teploty předního a zadního konce pásu než má samotný pás. Tyto rozdíly teplot se 

negativně projevují na výsledné kvalitě válcovaného materiálu a výrazně zvyšují nároky na 

regulaci válcovací stolice a tudíž i snímačů zprostředkujících měřené veličiny automatickému 

vyhodnocování. Vyhodnocují se válcovací síly z pohledu polohy na páse (hlava – pata) a 

pořadí vstupů do válců (přední – zadní). Pozorovaná nerovnoměrnost zatížení se zvyšuje 

směrem ke konci válcování. Analyzují se faktory ovlivňující nerovnoměrnost. [7] 

7.1. Stručný popis technologie válcování na trati Steckel 

Tandemová pec vyrobí tekutou ocel a speciální kolejový dopravník jí přemístí do 

pánvové pece.  Zde probíhá zušlechťovací chemická a teplotní homogenizace oceli. Výstupní 

surovina 

 

Obr. 19 Schéma výrobní - technologického procesu minihuti [4] 
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za předepsané teploty je jeřábem přepravena na licí stojan, prostřednictvím licí trubice 

se odlévá do mezipánve a přes ponornou výlevku do vodou chlazeného krystalizátoru. Vodní 

a vzdušné chlazení připraví ocel na dělení. Výstupem tohoto procesu jsou bramy o rozměrech 

125 x 740 až 1570 x 18000 mm (tloušťka x šířka x délka). Výstupní délky mohou být 

s ohledem na další technologické zpracování na menší hmotnosti svitků děleny v délkách 

6000 a 9000 mm. Dalším technologickým procesem je ohřívání v krokové peci, aby bylo 

dosaženo optimální teploty pro válcování. V případě potřeby jsou nejprve dopraveny na sklad, 

kde jsou po vychlazení prohlédnuty a případně očištěny. [6] A až následně dochází v krokové 

peci k teplotní optimalizaci před válcováním. 

Steckel válcovací trať P 1500 má charakteristické a jedinečné dvoustolicové složení, 

jejichž součástí je vertikální stolice a pecní navíječky na obou stranách.(Obr. 20) Kompaktní 

řešení celé tratě a blízká návaznost na přechozí technologie tavby a přípravy oceli umožňuje 

zkrátit celkovou délku tratě a zachování technologické teploty oceli bez výrazného nového 

zahřívání umožňuje i významné úspory elektrické energie.  

 

Obr. 20 Stolice s hydraulickou regulací [8] 

Vzdálenost od pece k navíječce hotových svitků je pouhých 159m při teplotě sázení 

bram cca 800°C. To vše při plánované kapacitě zpracování 1 mil. t/rok. [6] Referenční teplota 

krokové pece 1260°C v řízené atmosféře při předehřívání vháněného vzduchu na 560°C 

umožňuje realizovat maximální tepelný příkon pece 1425 GJ/h při spalování zemního plynu. 

Efektivní délka pece je 19m a umožňuje pracovat jako předehřívací zóna smíšené vsázky. 

Výkon ohřevu krokové pece umožňuje zpracovat 250 t/h teplé vsázky a 160 t/h studené 

vsázky od jiných dodavatelů bram z ocelí které závod nevyrábí.  Po vytažení bram z pece 
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putují do boxu, kde jsou tlakem 165 bar vodou 

zbaveny okují. Bezprostředně po ostřiku okují 

následuje válcování bram v tandemu dvou stolic 

kvarto v složenou vertikální stolicí a napínačem 

smyčky. Vertikální stolice upravuje šířku bramy 

zejména na začátku a konci maximálním úběrem 

50 mm již při prvním průchodu. Umístění nůžek a 

podávacích unášečů mezi pecní navíječky 

umožňuje požadované úpravy materiálu realizovat 

bezprostředně při procesu prvotních úprav. Tím 

umožňují zavedení válcovaného provalku bez 

vznikajících nerovnoměrností na začátku a konci 

válcované plochy. Vertikální stolice zabraňuje 

začátkům a koncům válcovaného materiálu 

dosahovat většího rozválcování do stran než 

samotného pásu, Je zde aplikována hydraulická 

regulace šířky ke zvýšení účinnosti této operace. 

Dosáhne-li boční pěchování maxima vzhledem 

k vlastní tloušťce materiálu, popřípadě je-li dosaženo maximální rychlosti válcování cca 

300m/min pokračuje technologický proces samotnou dvoustolicovou vratnou tratí. Dvě stolice 

kvarto s vespod uloženými hydraulickými válci, zajišťují automatickou regulaci tloušťky 

(HAGC) [8] . Systém HAGC (Obr. 21) má zajišťovat a řídit tloušťku pro celý rozsah úběrů. 

Na trati jsou dále instalovány systémy řízení ohybu a axiálního posunu pracovních válců 

(WRB,WRS). Tyto systémy snižují vlnitost u hrany válcovaného pásu, zlepšují tvar pásu a 

umožňují zvýšit životnost samotného válce díky možnosti posouvat válcování v rozsahu ± 

100 mm od osy válcování a tím rozložit opotřebení 

v oblasti hran válcovaného materiálu na větší úseky délky 

válce. [6] Válce jsou chlazeny vodou a také tlaková voda 

odstraňuje sekundární okuje a vytváří vodní mlhu 

zabraňující oxidaci povrchů působením práškových oxidů 

vnikajících v okolí válcování. Tyto vodní „sprchy“ je 

možno také použit k řízení teploty na délce válcovaného 

pásu. Optimální tah ve vertikálním směru udržuje zvedač 

smyček s automatickým řízením tahu provalku mezi 

stolicemi.(Obr. 22) 
Obr. 22 Pecní navíječky kvarto [8] 

Obr. 21 Hydraulická regulace tloušťky 
válcování [8] 
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Pecní navíječka je vlastně komora s teplotou cca 1090°C s automatickým řízením 

teplot, aby nepřesáhly změnu 66°C/h a nedošlo k poškození bubnu následkem teplotního 

šoku. Žáruvzdorná slitina jako materiál bubnů s hřídelí chlazenou vodou zabezpečuje 

provozní teplotu cca 1000°C. Za posledním úběrem prochází válcovaný pás k navíječce přes 

laminární chlazení. Toto chlazení se sestává ze sedmi samostatně regulovaných sekcí, které 

zabezpečují změnu do válcovací teploty z typické hodnoty 930°C na navíjecí hodnotu 590°C 

to vše při průměrné spotřebě vody cca 10000 m
3
/h. [6]. Samotná navíječka má tři přítlačné 

válce s hydraulickou regulací polohy v závislosti na tahu pásu a zvětšujícího se průměru 

navíjejícího se svitku. To zabraňuje poškození pásu a navíjecích bubnů. Svitek je dále již jen 

označen pomocí robotického nástřiku prostřednictvím šablony na boční závit a dopraven do 

skladu nebo na dělící linku. S kapacitou 400 tis. t/rok [6].  

 

 

 

 

V roce 2014 instalovali na Steckelovou válcovací trať P1500, která v ArcelorMittal 

Ostrava vyrábí od roku 1999 za tepla válcované pásy, nový univerzální rentgenový měřič za  

22 milionu korun.(Obr. 23) Nové zařízení pomáhá zlepšit kvalitu vyráběných pásů. „Nové 

zařízení rychleji a přesněji odesílá informace do řídicího systému válcovny. Má také větší 

Obr. 23 Měření parametrů válcování rentgenem [9] 
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kapacitu databáze naměřených hodnot.  Nové rentgenové zařízení SIPRO od společnosti 

Thermo Scientific pracuje na bázi stereoskopického snímání ocelového pásu dvěma 

rentgenovými lampami. To umožňuje v počítači zpětně vyvolat 3D obraz ocelového pásu po 

celé jeho délce. Kromě měření tloušťky, šířky a příčného průřezu pásu je zařízení schopno 

měřit i rychlost a vlnitost pásu, teplotu, tvar hran a detekovat i některé povrchové vady. [9] 

7.2. Vybrané zkušenosti ze záběhu nového provozu tratě P1500 

Válcovací trať P1500 měla být podle kontraktu uvedena do zkušebního provozu 30. 9. 

1999 dodavatelem ICF Kaiser. Jedním z problému byla šavlovitost předního a zadního konce 

válcovaného pásu. Ruční řízení pomocí joysticku s cílem udržet podélnou osu pásu 

v technologické ose válcování bylo jen málo úspěšné. [6] Bylo zjištěno, že tento problém 

souvisí s nestabilitou hydraulické regulace tloušťky (AGC). Zvláště tratě Steckel jsou 

náchylné k uvedeným problémům. Jak potvrzovali odborníci firmy Fafer, Charleroi, Belgie, 

která používá trať Steckel od firmy Tippins pro válcování tlustých plechů a pásů z 

korozivzdorných ocelí, víceméně všechny válcovny Steckel měly při svém náběhu, a některé 

z nich i v průběhu dalšího provozování, prakticky stejné problémy se šavlovitosti pásu a 

(AGC). Většina potíží má svůj původ v čistě mechanických problémech. Jde především o 

velké vůle v celé soustavě pracovní válec – opěrný válec – stojan válcovací stolice a dále o 

nevhodné mechanické řešení snímačů polohy hydraulického válce. Tyto skutečnosti se 

projevily i na naší trati, spolu s dalšími příčinami, jako byly hystereze modulu stolice na 

straně motoru a obsluhy, poměrně značné teplotní rozdíly po šířce provalku, nerovnoměrnost 

chlazení válců a ostřiku okují a nedokonalé vedení provalku v ose válcování. [6]  

 

Pro tuto práci jsem vybral jen některé problémy, které nastaly při uvádění do provozu 

této technologie, které se mohou vztahovat k práci snímačů, a zařízení  závislé na jejich dobré 

práci. Není účelem poukazovat na chyby a případné nedostatky, ale pouze využít popsaný stav 

ke zdůraznění důležitosti správné funkce snímačů tlaku.   

 

Ještě v roce 2001 se projevovala neoptimální funkce (AGC) zejména přiválcování 

tenčích a širších pásů. Projevovaly s vibrace-oscilace v celém hydraulickém systému. Stále se 

projevovala šavlovitost konců válcovaných pásů. Přesto lze, jak autor uvádí [6], konstatovat, 

že od konce roku 2000 začíná naše minihuť vyrábět a dodávat pásy v kvalitě a podle norem a 

v modifikovaném výrobním rozsahu tam, kde už můžeme požadované jakostní parametry 

zaručit. [6] 
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8. Praktické řešení a nasazení snímačů IFM  

Představení firmy IFM  ifm – close to you!  made in germany 

 

Měření a řízení - IFM ELECTRONIC GMBH je průkopníkem v oblasti automatizační 

techniky. Od svého založení v roce 1969 společnost ifm electronic vyvíjí, vyrábí a distribuuje 

senzory, řídící prvky a systémy pro průmyslovou automatizaci po celém světě. Dnes je 

rodinný podnik ve své druhé generaci. Zaměstnává přibližně 5 000 pracovníků v 70 zemích a 

patří mezi přední firmy na celém světě. IFM spojuje mezinárodní prostředí a inovační sílu 

rostoucí skupiny společností s flexibilitou a se zaměřením na zákazníka ze středně velkých 

firem.  

 

 

 

 

   

Počet registrovaných 

patentů v letech 1969 - 2013 

Vývoj počtu 

zaměstnanců v letech 1969 - 

2013 

Vývoj obratu v letech 

1969 - 2013 v milionech eur 

  

 

 

U ifm byli vždy klíčem k úspěchu lidé. Početný prodejní a servisní tým čítající přibližně 

1 300 zaměstnanců poskytuje zákazníkům podporu po celém světě. Lokální odborní 

pracovníci jsou velice dobře seznámeni s místními podmínkami, a tak poskytují individuální 

péči a podporu šitou na míru každému zákazníkovi. Ve stejné době pracuje více než 600 

zaměstnanců ve výzkumu a vývoji, v úzké spolupráci se zákazníkem, jakož i s výzkumnými 

ústavy a vysokými školami na řešení "problémů zítřka". Více než 600 patentů a 70 nových 

patentových přihlášek v roce 2013 jsou výsledkem naší inovační činnosti.(Obr. 24) [10] 

Obr. 24 Údaje o IFM electronic [10] 



24 | S t r á n k a  
 

Sídlo společnosti se nachází v Essenu, vývoj a výroba pak u Bodamského jezera. 

Okolo 88 % portfolia produktů je vyvíjeno a vyráběno právě tam. Vytvoření dalších 

výrobních závodů ve významných obchodních trzích, jako je Asie nebo USA, umožňuje 

rychle reagovat na regionální požadavky trhu. Za účelem zajištění vysokých standardů kvality 

ifm, jsou zaměstnanci mezinárodních závodů školeni také v Německu. Neobvykle široké 

portfolio produktů ifm nepokrývá jen všechna standardní řešení, ale zahrnuje také specifické 

požadavky jednotlivých odvětví. Součástí sortimentu je polohová a procesní senzorika, 

senzory pro kontrolu pohybu a bezpečnostní technika. Ifm dále nabízí přístroje pro 

průmyslové zpracování obrazu, jakož i komunikační a identifikační systémy a řídící systémy 

pro mobilní zařízení. Díky tomu dosáhlo ifm electronic v roce 2013 obratu ve výši 630 

milionů eur. [10] Není to jen marketing.  

Tento přístup uplatnili i při práci na řešení problému regulace tloušťky válcování a byli 

úspěšní. 
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8.1.  Snímače a procesní automatika z portfolia IFM 

 

Polohová senzorika    

 

Pro bezkontaktní detekci polohy: induktivní, kapacitní, magnetické 

a optické sensory v nejrůznějším provedení. V dnešní době jsou induktivní 

senzory v průmyslových aplikacích nepostradatelné. Ve srovnání s 

mechanickými spínači nabízí téměř ideální provozní podmínky: jejich 

funkce je bezdotyková, jsou neopotřebitelné, a rovněž vynikají vysokými 

spínacími frekvencemi a spínací přesností. Navíc jsou necitlivé vůči 

vibracím, prachu a vlhkosti. Induktivní senzory detekují bezkontaktně všechny kovy. [4] 

Kapacitní přibližovací spínače slouží k bezkontaktní detekci libovolných objektů. 

Oproti induktivním senzorům, které detekují pouze kovové předměty, je možno kapacitními 

senzory detekovat všechny, tzn. i kovové materiály. Typická použití nacházejí tyto spínače v 

papírenském, dřevařském, sklářském, potravinářském a chemickém průmyslu. [4] 

Magnetické spínače, nepodléhající opotřebení, slouží k bezkontaktní detekci poloh v 

řídicí technice. Jsou používány všude tam, kde induktivní přibližovací spínače ve svých 

mezních parametrech již nestačí. Protože magnetická pole prochází všemi nemagnetickými 

materiály, mohou tyto senzory rozpoznávat magnety, které jsou umístěny např. za stěnami z 

barevných kovů, ušlechtilé ocele, hliníku, umělých hmot nebo dřeva. [4] 

Optoelektronické senzory se používají všude tam, kde má být bezdotykově a přesně 

detekována poloha objektů. Přitom nehraje žádnou roli skutečnost z jakých materiálů jsou 

objekty zhotoveny. Ve srovnání s přibližovacími spínači mají optické senzory mnohonásobně 

větší detekční oblast. Tak jako u jednosměrné světelné závory jsou vysílač i přijímač 

umístěny proti sobě. Obě tyto komponenty jsou pevně integrované do vidlice nebo úhlu a 

nemusí tedy být vůči sobě nasměrovány. Jestliže se nějaký objekt objeví v detekční oblasti, 

bude světelný paprsek přerušen a tím bude generován spínací signál. Vidlicová a úhlová 

světelná závora používá zvlášť jemný světelný paprsek a tím je také schopna rozpoznávat i ty 

nejmenší objekty. [4] 

Laserové senzory nachází použití všude tam, kde mají být detekovány malé objekty, 

nebo tam kde je požadována vysoká přesnost detekce. V důsledku malého divergenčního úhlu 

jsou realizovatelné vysoké dosahy, až do 60 metrů [4] 

Obr. 25 Polohová 
senzorika [4] 
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Zpětnovazební systémy pro ventily a pohony, ifm electronic nabízí řešení v podobě 

detekce dvou poloh na rotačním členu (jeho hřídeli), kde má uživatel možnost umístit dva 

nebo tři spínací prvky, které dokáží detekovat natočení (např. otevření nebo zavření klapky). 

Pro detekci polohy lineárních válců je používán efector valvis. Dva nebo tři libovolné spínací 

body je možné nastavit pomocí tlačítka. Měření zdvihu je rozděleno do kroků po 0,2 mm 

pomocí terčů umístěných na dříku ventilu. Použití tohoto induktivního senzoru umožňuje 

detekci i velmi krátkých zdvihů. [4] 

 

Senzory pro kontrolu pohybu  

 

detekce pohybu – od detekce otáček, přes snímání počtu otáček, až 

k vyhodnocování impulzů 

Rotační snímače pracují s neopotřebitelným optoelektronickým 

snímačem. K tomu používají impulsní disk, pevně spojený s hřídelí. 

Vysokým počtem otáček (až 10.000 impulsů za jednu otáčku) je možno 

měřit např. dráhy s rozlišením na méně než 1 mm. [4] 

Snímače otáček v sobě integrují záznam a vyhodnocování otáček. 

Hlava senzoru pracuje na principu induktivního snímače, tj. senzor detekuje přítomnost kovu 

na rotujícím elementu. Tato informace je převedena přes integrovanou vyhodnocovací 

jednotku na otáčky. V případě vyššího/nižšího počtu otáček než je požadovaná hodnota, sepne 

el. výstup. [4] 

2-osé senzory náklonu s vestavěným rozhraním CANopen se používají pro 

vyrovnávání a zjišťování polohy mobilních strojů. Mezi typické aplikace patří např. detekce 

polohy platforem nebo nivelace u mobilních jeřábů. Kromě toho mají senzory náklonu binární 

nebo analogové výstupní stupně, které jsou přímo připojeny k ovladačům nebo I/O modulům 

Čítače pulzů, kompletní řada výrobků nabízí analogové a digitální impulsní 

vyhodnocovací systémy pro hlídání otáček, skluzu a směru, měničů frekvence / proud, čítače 

a digitální zobrazení, stejně jako spínač mezních stavů a signalizace pro analogové normované 

signály. [4] 

 

  

Obr. 26 Senzory 
pro kontrolu 
pohybu [4] 
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Průmyslové vidění 

 

Vision-Sensory pro průmyslové aplikace – jak v 2D tak i v 3D. 

dostupné i s integrovaným vyhodnocením v korpusu sensoru. 

Senzory pro rozpoznávání objektů přístroj Standalone s 

integrovaným osvětlením a vyhodnocením v jednom robustním 

průmyslově vhodném krytu. Elektrické oko pro kontrolu přítomnosti, 

úplnosti, polohy a kvality a rovněž pro třídící úlohy. Efector pmd 3d je 

první průmyslový 3D senzor, který v jednom okamžiku vyhodnocuje 

objekty ve třech rozměrech. Každý pixel této čipové matice vyhodnocuje vzdálenost k 

objektu. Obraz objektu na čipové matici a příslušné hodnoty vzdálenosti odpovídají 3D 

obrazu. Integrované vyhodnocení umožňuje detailní posouzení objektu nebo scény pomocí 

objemu, vzdálenosti nebo hladiny naplnění ve třech rozměrech. [4] 

Kamera pmd 3d detekuje prostor a objekty v prostoru před sebou. Na rozdíl od 

laserových scannerů nemá žádné pohyblivé části a je tedy subtilní a nedochází k 

mechanickému opotřebení. Funkční princip je stejný jako u 3D senzoru. Mimo 3D-

distančního obrázku zobrazuje kamera i obraz scény v šedé škále. S použitím speciálního 

softwaru je možné kameru použít na nejrůznější aplikace. Extra ploché osvětlovací prvky, 

které osvětlují předmět od pozadí, vytváří přesnou siluetu. K dispozici jsou provedení s 

červeným nebo infračerveným světlem. Nepřetržitý provoz nebo pulzní režim s 4-násobnou 

intenzitou světla. [4] 

 

Bezpečnostní  technika 

 

Bezpečnostní sensory a relé, certifikované pro nejvyšší bezpečnostní 

úrovně jako je kategorie 4 podle EN 954-1, EN ISO 13849 - 1 / PL e a SIL 

3 podle IEC 61508 

Zde jsou první indukční elektronické bezpečnostní senzory, 

které byly převzaty až po kategorii 4, SIL 3 a PL e TÜV, a které 

nepotřebují žádný protikus, ale spínají přímo na dveře nebo na kovový terč 

z oceli VA nebo ST37. Tyto senzory pracují bez opotřebení a jsou 

mimořádně nezávislé na montážních tolerancích po dlouhou dobu, např. při aplikacích u 

dveří. Bezpečnostní závory nebo bezpečnostní světelné mříže se používají všude tam, kde se 

vyskytují pohybující se částí strojů a existuje tam nebezpečí úrazů osob a poškození 

Obr. 27 
Průmyslové vidění 
[4] 

Obr. 28 
Bezpečnostní 
technika [4] 
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materiálu. Bezpečnostní závory nebo bezpečnostní světelné mříže se používají všude tam, 

kde se vyskytují pohybující se částí strojů a existuje tam nebezpečí úrazů osob a poškození 

materiálu. Řídící prvky pro bezpečnostní aplikace, až do bezpečnostní kategorie 3 (EN 954-

1) se nazývají "bezpečnostní řídící jednotky". V těchto zařízeních jsou prováděny speciální 

testovací procedury pro sledování hardwaru a softwaru. Vzhledem k certifikaci hardwaru, 

operačního systému a programovacích nástrojů je snadné, aby projektový inženýr získal 

schválení pro stroje. AS-i technologie a další nadstavbové diagnostické systémy umožňují 

dosahovat vysoké spolehlivosti a široké palety použití. „Safety at Work" rozšiřuje AS-

interface o bezpečnostní komponenty, až do nejvyšších kategorií - a to až do kategorie 4 podle 

EN 954-1, SIL 3 podle IEC 61508 a EN ISO 13849 - 1 / PL. [4] 

 

Procesní senzorika 

 

Senzory tlaku, teploty, průtoku a hladiny pro různá média. Pro 

vyhodnocování signálu a monitoring ventilů. 

Firma ifm nabízí široké spektrum elektronických tlakových a 

vakuových senzorů proto, aby vyhověla požadavkům různých aplikací v 

nejrozličnějších průmyslových odvětvích. V závislosti od oblastí použití a 

aplikací, jsou k dispozici přístroje s keramickými kapacitními měřícími 

buňkami nebo přístroji s měřícími buňkami z ušlechtilé ocele v provedení 

technologií tlustých vrstev DMS. Nejrůznější výstupní funkce a oblastem použití 

přizpůsobené konstrukce krytů, představují záruku optimálního přizpůsobení nejrůznějším 

aplikacím. Pro monitorování proudění plynných a kapalných médií lze použít všechny 

senzory pracující s vhodnými měřícími metodami. K dispozici je široká škála provedení 

přizpůsobených požadavkům jednotlivých aplikací. Všechny systémy jsou navrženy tak, že 

signály, jako je proudění a teplota, mohou být převedeny přímo do řídícího systému k dalšímu 

zpracování. Při měření hladin rozlišujeme v podstatě mezi přímým měřením v médiu a 

nepřímým zjišťováním z vnějšku (např. skrze stěnu nádoby) pomocí kapacitních senzorů. V 

důsledku usazenin a opotřebení dochází, především v případě měření se stykem s médiem u 

mechanických spínačů, k častým poruchám. Elektronické senzory ifm jsou naproti tomu 

naprosto bez mechanických komponent. To dělá senzory zvláště robustními a spolehlivými. 

Pravidelná údržba a čištění nejsou nutné.  V automatizační a procesní technice patří hlídání a 

regulace teploty k nejdůležitějším měřícím úlohám. Správná teplota má často vliv na kvalitu 

a hospodárnost odpovídajícího procesu. Aby bylo zabráněno nebezpečným stavům, musí být 

Obr. 29 Procesní 
senzorika [4] 
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navíc u mnoha aplikací hlídána teplota. K tomu slouží nejen kompaktní teplotní spínače a 

vysílače, ale také tyčové senzory a senzory s kabelem, které jsou napojeny na externí 

vyhodnocovací jednotky. V některých průmyslových oblastech jsou navíc používány 

bezkontaktní infračervené (IR) senzory. Zpětnovazební systémy pro ventily a pohony, 

nabízí řešení v podobě detekce dvou poloh na rotačním členu (jeho hřídeli), kde má uživatel 

možnost umístit dva nebo tři spínací prvky, které dokáží detekovat natočení (např. otevření 

nebo zavření klapky). Pro detekci polohy lineárních válců je používán efector valvis. Dva 

nebo tři libovolné spínací body je možné nastavit pomocí tlačítka. Měření zdvihu je rozděleno 

do kroků po 0,2 mm pomocí terčů umístěných na dříku ventilu. Použití tohoto induktivního 

senzoru umožňuje detekci i velmi krátkých zdvihů. [4] 

 

Průmyslové řídící systémy 

 

AS-i vše od jednoho dodavatele: vedle Masterů / Gateway 

vstupních/výstupních modulů nabízí ifm electronic širokou škálu 

komponent pro řešení AS-i systémů  

AS-i Controller-y PLC a gateway převodníky fungují jako 

mastery a jsou proto nezbytnou (základní) součástí AS-i sítí. Tyto 

komponenty jsou obvykle v rozvaděči a zajišťují datovou komunikaci a 

fyzický dohled nad sítí AS-i. Široký sortiment produktů poskytuje vhodné 

výrobky pro nejrůznější aplikace. Integrované, programovatelné prostředí CoDeSys ve spojení 

s PLC umožňuje, že AS-i mastery mohou být použity také jako doplňkový nebo nezávislý 

řídící systém (PLC). AS-i potřebuje speciální AS-i zdroje napájení pro komunikaci a napájení 

AS-i modulů a částečně také pro připojené vstupy a výstupy. Ty dodávají neuzemněné napětí, 

které je vhodné především pro komunikaci odolnou proti rušení, zejména v průmyslovém 

prostředí. Pomocí kontrolních monitorů může být zařízení sledováno na problémy s 

uzemněním. I/O moduly jsou decentralizované vstupní a výstupní moduly AS-Interface pro 

připojení Vašich digitálních a analogových vstupů a výstupů. Různé aplikace mají také různé 

požadavky na I/O moduly; ohledně krytí, odolnosti a použitých materiálů. Sortiment výrobků 

zahrnuje řešení pro PCB, rozvaděče a I/O moduly s krytím IP69K. AS-i technologie a další 

nadstavbové diagnostické systémy umožňují dosahovat vysoké spolehlivosti a široké palety 

použití . "Safety at Work" rozšiřuje AS-interface o bezpečnostní komponenty. až do 

nejvyšších kategorií - a to až do kategorie 4 podle EN 954-1, SIL 3 podle IEC 61508 a EN 

ISO 13849 - 1 / PL. [4] 

Obr. 30 
Průmyslové řídící 
systémy [4] 
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Identifikační systémy 

 

RFID systémy určené do výrobních procesů, pro pásové 

dopravníky stejně jako pro identifikaci pracovních nosičů či výrobků. 

Optická čtečka pro 1D bar kód a 2D kód RFID systémy založené na 125 

kHz pro výrobu a dopravníkovou techniku, identifikaci nosičů obrobků a 

produktů. - Systém DTS 125 s AS-Interface - Systém DTE 100 s Profibus 

DP. Optické čtečky Multicode pro 1D a 2D čárové kódy. Na výběr jsou 

provedení s infračerveným a červeným světlem, stejně jako různé 

velikosti obrazového pole. [4] 

 

Systémy pro prediktivní údržbu 

 

Údržba v reálném čase - klíč k prediktivní údržbě. Diagnostika strojů a 

zařízení pomocí monitorování vibrací a dalších procesních vlastností. 

efector octavis představuje jednoduše implementovaný systém pro 

hlídání vibrací, který snímá data vibrací a automaticky zprostředkovává 

diagnostiku strojů. Stav stroje je předáván do řídicích kontrolérů PLC 

nebo do systémů SCADA. Základní požadavky moderního hlídání strojů 

jsou splněny: kompatibilita, modularita a přenositelná konfigurace. 

Efector metris slouží k měření spotřeby stlačeného vzduchu. Vysoká měřící dynamika, 

přesnost a rychlá doba odezvy umožňuje široké spektrum použití, od měření úniku vzduchu, 

po standardní měření spotřeby. Rozličné možnosti výstupních hodnot proudění i teploty 

umožňují universální připojení na procesní či řídící jednotky. Snahy o snížení spotřeby vody 

předpokládají znalost aktuální spotřeby. Měřící systémy, jako jsou magneticko-induktivní 

nebo ultrazvukové senzory proudění lze použít díky jejich kompaktnímu provedení také 

v aplikacích, jako jsou okruhy s pitnou vodou. Použití v přívodu pitné vody je zajištěno 

pomocí schválených materiálů. Univerzální spojky umožňují různé způsoby poskytnutí 

naměřených hodnot proudění a teploty pro řídící a kontrolní systémy. Pro včasné rozpoznání 

vysokého podílu vody v mazacích kapalinách a olejích pomáhá použití sensoru 

kontinuálnímu hlídání relativní vlhkosti v médiích. Sensor měří relativní vlhkost oleje přes 

kapacitní měřící element v rozsahu 0...100 %. Mimo relativní vlhkosti udává sensor i teplotu 

média (jako analogový signál). [4] 

Obr. 31 
Identifikační 
systémy [4] 

Obr. 32 Systémy 
pro prediktivní 
údržbu [4] 



31 | S t r á n k a  
 

Řídicí systém pro mobilní stroje 

 

do extrémních podmínek: systémy řízení ecomatmobile pro mobilní 

pracovní stroje 

Řídicí systém ecomatmobile Basic je proveden jako modulární 

systém s jednoduchou montáží, obsluhou a optimální cenou. Vedle 

čistých řídících funkcí nabízí také řešení drátových propojení a 

zabezpečení. Grafický vizualizační modul navíc k tomu umožňuje 

signalizaci systémových hlášení a jednoduchých zobrazovacích nástrojů. 

Decentrální moduly E/A pro použití ve sběrnicových systémech CANopen. Podstatné snížení 

nároků na kabeláž, protože přístroje jsou montovány právě tam kde se nachází signály. 

Flexibilní konfigurace vstupů / výstupů umožňuje univerzální použití a snižuje náklady pro 

udržování skladů. Dialogové přístroje se vyznačují grafickými displeji, volným 

programováním podle IEC 61131 a množstvím různých rozhraní. Komfortní uživatelská 

rozhraní pro servis a obsluhu strojů - to jsou dialogové přístroje řídicího systému 

ecomatmobile. Téměř ve všech pracovních strojích jsou dnes používány displeje k zobrazení 

informací o chodu stroje. Při tom je současně monitorováno pracovní pole kamerovými 

systémy. V tomto případě kamerou O2M . Její robustní korpus je vhodný právě pro nasazení v 

extrémních podmínkách. Získávání diagnostických dat - to je báze pro výkonný a cenově 

příznivý koncept dálkového hlídání a monitorování. Snižování servisních nákladů a 

zkracování prostojů jsou podstatnými přednostmi této moderní technologie. Řešení problémů 

speciálních a zvláštních případů. Převodníky signálů pro přizpůsobení signálů senzorů a a 

signálů akčních členů ke vstupům a výstupům řídících modulů nebo modulů CANopen. Od 

CAN-Bus provozuschopné sběrnice nebo analogového senzoru pro detekci náklonu, přes 

induktivní přibližovací spínače až po mobilního provozu schopné tlakové spínače. Senzory 

systému ecomatmobile jsou v mobilním stroji, z provozního hlediska bezpečné i za extrémně 

obtížných provozních podmínek. [4] 

 

  

Obr. 33 Řídící 
systémy pro 
mobilní stroje [4] 
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Propojovací  technika 

 

pro jisté spojení : konektory pro průmyslové použití pro nejrůznější 

aplikace od M8, M12, M18 až do konektorů pro ventily. 

Zásuvky pro kabely jsou používány hlavně pro připojení senzorů. 

Kvalitní kontakty zásuvek a další materiály zaručují spolehlivé elektrické 

propojení. Vedle široké palety standardních výrobků nabízí ifm electronic 

také bez-silikonová a bez-halogenová provedení. Verze pro hygienickou 

oblast, pro kontakt s chladícími/mazacími prostředky a rovněž pro použití 

ve svařovacích zařízeních. Kabelové zástrčky jsou používány hlavně k připojení na centrální 

rozvaděče a moduly. Velmi kvalitní kolíkové kontakty a další materiály zaručují spolehlivé 

elektrické propojení. Propojovací kabely mají kabelovou zástrčku a kabelovou zásuvku. Jsou 

používány k propojení senzorů s centrálními rozvaděči a moduly. Také zde zaručují velmi 

kvalitní kontakty a další materiály spolehlivé elektrické propojení. Centrální rozvaděče 

umožňují připojení většího počtu senzorů a přenos odpovídajících signálů, a rovněž elektrické 

napájení vícenásobným kabelem. Tím se podstatně sníží nároky na instalaci a propojení. 

Vedle centrálních rozvaděčů s pevně tlakově zalitými propojovacími kabely existují také 

provedení s centrálním zástrčkovým propojením. Vestavěné zásuvky umožňují propojování 

kabelových konektorových propojení v krytech nebo skříních rozvaděčů. Vestavěné zástrčky 

slouží hlavně k přechodu od senzorů s kabelovým šroubením na konektorová zástrčková 

propojení. Budou našroubovány do krytu místo stávajícího kabelového šroubení a napojeny 

na stávající připojovací svorky. Propojovací kabely Y slouží k rozvedení signálů, případně 

připojením dvou přístrojů na jedno konektorové zástrčkové napojení. Zástrčky COMBICON 

nabízí výhodu přátelského servisu zástrčkových napojení, ve spojení s technikou osvědčeného 

šroubového, případně svorkového připojení. Zatím jsou standardně používány u mnoha 

vyhodnocovacích elektronik, síťových zdrojů a modulů AS-i Master ifm electronic. [4] 

  

Obr. 34 Propojovací 
technika [4] 
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Příslušenství 

Maličkosti, na kterých záleží: adaptéry, modulární montážní 

systémy a v neposlední řadě zdroje napájení jsou nezbytné pro efektivní 

zařízení. 

Správná montáž senzorů je nakonec rozhodující pro funkci stroje. 

IFM electronic nabízí úplný sortiment upevňovacího příslušenství, které 

umožňuje jednoduchou a bezpečnou montáž. Vedle jednotlivých 

komponent jako jsou upevňovací úhelníky, matice a upevňovací spony se 

o cenově výhodné, pružné a rychlé řešení montáže postará k tomuto účelu přizpůsobená 

montážní sada. Ifm nabízí kompletní systém komponent, sestávajících ze snadno použitelných 

montážních souborů, které Vám usnadní montáž senzorů a reflektorů. Způsob upevnění 

spočívá v použití sponového válce, který umožňuje provést utažením pouze jednoho jediného 

šroubu nastavení a bezpečné upevnění senzoru do libovolného směru ve všech prostorových 

osách. Zatímco jsou použité montážní prvky senzoru závislé od tvaru, mohou být sponové 

válce montovány na tři různé druhy: na kruhový profil, a na svorníkový profil a na plochy a 

na a na průmyslově běžné hliníkové profily. Právě u optických senzorů je kvalita upevnění a 

použité příslušenství velmi důležitá pro spolehlivost celého systému. Vedle vhodných 

reflektorů, upevňovacích úhelníků a montážních sad, clonek a čoček, naleznete zde také 

vhodné vláknové optiky a speciální držáky. Spínané zdroje AS-i jsou potřebnou a funkčně 

důležitou součástí sítě AS-i. Tyto zdroje vytváří regulované stejnosměrné výstupní napětí 29,5 

až 31,6 V, podle specifikací AS-i. Všechny síťové zdroje splňují požadavky PELV norem EN 

50178 a EN 60204. [4]. 

 

  

Obr. 35 
Příslušenství [4] 
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9. Zhodnocení a využití moderních snímačů v praxi. 

V provozní praxi často dochází k problémům spojeným s funkčností snímačů. Tyto lze 

rozdělit do dvou okruhů. Dále se zaměřím na konkrétní technologický celek HAGC.  

9.1. Problémy spojené s odstávkou provozu. 

Při plánované odstávce technologických zařízení, ale i při poruchových stavech 

dochází k realizaci prací údržby, kterou není možno provést za provozu zařízení. Tato údržba, 

i když nemá přímou souvislost  se snímači, provádí práce vyžadující rozpojení snímačů od 

datových vedení, popřípadě demontáž kabelových vedení. Mnohdy práce na strojích znamená 

i neúmyslné poškození vedení zvětšeným ohybem kabelu nebo poškozením spojovacího 

systému nebo jeho znečištění. Dochází zde často i k mechanickému poškození snímačů jejich 

vystavením úderům a rázům vysoce převyšujícím konstrukční odolnost. Pokud je takové 

poškození viditelné je možné před najížděním technologického celku pohledovou prohlídkou 

takové závady zjistit ihned. Zjištění vnitřního poškození snímače je už pouze na vnitřní 

„inteligenci“ elektroniky a autodiagnostice automatizačních systémů jako celku. V provozech 

se s těmito potížemi počítá a mechanici jsou školeni jak v takových případech postupovat. 

Jejich činnosti je v tomto případě spojena s výměnou poškozených snímačů a opravami 

konektorů a kabelů.  

9.2. Problémy spojené s poruchovým stavem  

Tyto stavy jsou všeobecně největší noční můrou všech techniků a mechaniků. Signál 

spojený s výpadkem snímače signalizovaná automatickým řízením provozu může znamenat 

„jen“ uvolněný konektor, ale také provoz mimo povolený rámec. A to znamená buďto 

bezpečností alarm nebo provoz zařízení bez snímání základních hodnot. I když jsou dnes 

mnohde snímače zdvojovány a jejich údaje jsou porovnávány, je to hlavně opatření, které má 

vyloučit bezpečnostní riziko. Tento přístup je tudíž aplikován hlavně u zařízení, jehož 

nekontrolovaný běh by mohl ohrozit životy obsluhy. Přesto po takovém signálu dochází 

k neplánované odstávce zařízení.  

Pří hutním provozu to znamená mnoha set tisíci korunové výpadky ve výrobě a 

následné škody způsobené přerušením návazné výroby v případě nemožnosti přesměrovat 

surovinový tok na jiný provoz (kontinuální odlévání, apod.). V případě, že bezpečnostní riziko 

nehrozí, je zde problém možné mimo normové výroby, nekvality. Pokud je možno takový to 

výrobek vrátit zpět do výroby jedná se o snáze řešitelný problém, něž když se na takový stav 

přijde u zákazníka. Dobré jméno firmy je mnohdy ceněno na miliardy dolarů a přehuštěný trh 

konkurencí jen čeká… 
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9.3. Hydraulická regulace tloušťky HAGC 

Jedním z prvků ovlivňujícím kvalitu je HAGC. Válcovací stolice je umístěna na dvou 

hydraulických válcích, které svou činností zabezpečují horizontální rovnost válcovaného 

materiálu a brání tak zvané klínovitosti naklápěním válců. Tento systém je dvoustupňový, kdy 

primárním provozním mediem je hydraulická kapalina, schopna vysokých tlaků, která reaguje 

sekundární pneumatické řízení plněné dusíkem. Na hydraulickém válci jsou namontovány dva 

protilehlé snímače tlaku, informují jak o stavu hlavního válce tak i měřenou změnou tlaku, 

jsou schopny informovat o poloze obou horizontálních pístů regulujících klínovitost 

válcovaného materiálu. Poruchový signál z jakéhokoliv z těchto snímačů znamená -  

 

odstavení celé válcovací stolice! 

 

9.4. Vada snímače 

V průběhu standartního provozu válcovací stolice začalo docházet k poruchám na 

snímačích, které doposud pracovaly bez problémů. Jedná se o snímače:  

Schaevitz  z řady P9000 určené k měření tlaku. Parametry tohoto snímače (viz. příloha 

2. Produktový list P9000) jsou velmi dobré a představují špičku v oblasti měření tlaků. Tyto 

doposud bezproblémové snímače začali vykazovat poruchovost nad rámec provozních 

zvyklostí a skladových zásob rezervních snímačů. To vedlo zodpovědné pracovníky ke 

komunikaci s výrobcem snímačů o vzniklých problémech. Pokud by mělo co tři měsíce dojít 

k odstávce válcovací stolice kvůli vadě snímače znamenalo by to velmi velký problém hlavně 

z ekonomického hlediska výroby. Tato obava vedla k velmi vysoké angažovanosti všech 

zúčastněných na hledání řešení problému. Výrobce snímače byl schopen zaslat obratem 

snímač nový, ale pří opakujících se závadách, začali pracovníci pátrat po možných důvodech 

takovéhoto zhoršení kvality. Jako nejpravděpodobnější se jim jevila časová souvislost 

s přesunutím výroby snímačů na asijské pracoviště s levnou pracovní silou, které provedl 

zmíněný výrobce. Obava o nutnosti očekávat zvýšenou poruchovost do zaběhnutí výroby 

vedla pracovníky k otázce, zda nelze tyto snímače nahradit výrobky konkurence. 
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IFM produktová řada PN2020 

Tento snímač se vyznačuje mimo jiné okamžitým odečtem tlaku na alfanumerickém 

displeji, jenž je součástí snímače. (Přílohou 3. Je produktový list snímače PN2020.) 

Z porovnání obou snímačů je zřejmé, že tabulkové hodnoty uváděné výrobci jsou 

v neprospěch tohoto snímače (Tab. 1). 

 Pracovníci společnosti IFM se ihned chopili možnosti představit svou firmu v co 

nejlepším světle a uvést tak v praxi filozofii rodinné firmy. Nabídli řešení, na provoz byla 

instalována nejmodernější řada produktů firmy. 

 

 

 

Tab. 1  Zjednodušené porovnání použitých snímačů 

 IFM PN2020 SchaevitzP9000 

(9073) 

Programovatelné 

funkce 

Ano Ano 

4 poziční 

alfanumerický displey 

Ano Ne 

Teplotní koeficient 

(TK)  0…80°C 

<+- 0,2°C <+- 0,004°C 

Měřící rozsah 0…40 MPa 0…70 MPa 

Odolnost na tlak 60 MPa 83 MPa 

teploty -25…80°C -40…100°C 

Provozní napětí 18…32V  DC 15…0836V DC 

Proudový odběr < 35 mA < 6mA 

Přesnost / odchylky 

(v % rozpětí) 

< 0,25 +- 0,08 

krytí IP67 IP67 
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10. Závěr 

Cílem práce bylo podchytit zkušenost a znalost náhrady snímačů za výrobky jiné firmy 

než původního dodavatele. Jedná se samozřejmě o pozáruční zásah do systému, ale přesto 

vyžadoval velkou „pracovní“ odvahu. Zvláště, když se jednalo o válcovací stolici. Zařízení na 

jehož provozu z velké části závisí výroba jednoho z největších hutních podniků u nás.  

Závěrečné zhodnocení konkrétní záměny snímačů 

Snímače tlaku P9020 firmy IFM jsou již v praxi ověřeny v nasazení systému 

hydraulické regulace tloušťky válcování HAGC. Ze srovnání vyplynulo, že při četnosti 

výměny cca 3 roky se ukazují jako velmi adekvátní náhrada.  

Zjistilo se také, že při zhodnocení výrobních parametrů nedošlo ke změnám v 

parametrech regulace válcovaných materiálů.  

Při porovnání se ukázalo, mimo nutnost výrazné pracovní angažovanosti 

zúčastněných, jako jediným znatelnějším vynuceným nákladem záměny byla úprava 

napájecího napětí snímačů ze stávajících 15V na 24V a v návaznosti na stávající 

automatizační soustavu zpomalení výstupních signálů snímače.  

Základní zjištění pro budoucí postup hovoří jednoznačně ve prospěch náhrady. Při 

vědomí jistoty zázemí rodinné firmy, která si velmi považuje, mít možnost pracovat s velkým 

zákazníkem. 

Výrazným plusem celé záměny je také cena snímače, která je cca 10x nižší. Pokud by 

to bylo z hlediska filozofie údržby nutné, umožňuje mít díky ceně, na skladě větší množství 

těchto snímačů.  

Tento příklad také ukazuje stále platné rčení o „zlatých českých rukách“ kdy český 

technik nečeká na řešení dodavatele, ale sám aktivně přistupuje k řešení problémů. Snad i 

tento „povahový“ rys našich pracovníků umožní i do budoucna fungování českého průmyslu 

před atakem zdánlivě levné výroby z Asie. 

 

Nad rámec této práce by bylo možno, po souhlasu ze strany provozovatele, provést 

srovnávací měření obou typů snímačů a jejich praktické porovnání. Na zvážení je možnost 

zařadit toto téma ke zpracování magisterské práce v oboru snímačů tlaku.  
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Příloha 1. Rozdělení tlakoměrů (snímačů tlaku) [2] 

Tlakoměry 

(snímače tlaku) 
Charakteristika 

principu měření 
Poznámka Typ tlakoměru 

(snímače) 
Měřicí rozsah Přesnost 

(% z 

rozsahu) 

Možnosti použití 

hydrostatické 
tlakoměry 

princip  je založen 
na definici 

hydrostatického 

tlaku, měřítkem 
tlaku je výška 

sloupce kapaliny 

ovlivňující veličinou 
je hustota tlakoměrné 

kapaliny a její teplota 

U-trubicový závisí na 
hustotě 

tlakoměrné 

kapaliny 

až 0,05 v laboratořích, 
v metrologických 

laboratořích, přesné 

barometry 
nádobkový do 200 kPa 

(náplň Hg) 
až 0,05 

mikromanometr 

se sklonným 

ramenem 

do 5 kPa 

(náplň voda) 
1 až 3 

kompresní 
vakuometry 

10–3  až 103 Pa   

silové tlakoměry využívají definice 
tlaku jako síly 

působící na plochu 

na hustotě kapaliny 
nezávisí údaj, ale 

měřicí rozsah 

zvonový do 1 000 Pa 1 laboratorní měření, 
kalibrace  jiných 

tlakoměrů 

  pístový 0 až 500 MPa 0,001 5 až 
0,1 (1 až 5) 

etalonové tlakoměry, 
(tlakoměry pro měření 

nahuštění pneumatik) 

deformační 

tlakoměry 
měřítkem tlaku je 

velikost deformace 

pružného prvku 

  trubicový 

(Bourdonův) 
do 109 Pa běžně 1 až 

2, přesné 

0,1 

nejrozšířenější 

přímoukazující 

provozní tlakoměry, 
popř. doplněné 

elektrickým výstupem 
membránový do 106 Pa 0,5 až 2 

vlnovcový do 105 Pa 1 až 2 

krabicový do 103 Pa 1 až 2 aneroid k měření 

barometrického tlaku 

snímače  tlaku s 

elektrickým 

výstupem 
(elektromecha- 

nické tlakoměry) 

jako snímací prvek 

je použit  vhodný 

deformační člen 
(nejčastěji 

membrána) 

a vyhodnocuje se 
změna  polohy 

změna  polohy jezdce 

potenciometru 
potenciometrický   0,5 až 1 jako doplněk 

k deformačním 

manometrům 
změna  polohy jádra 

indukční cívky 
indukčnostní   5 

změna  osvětlení  

nebo změna  
světelného toku 

optický   1 

změna  vzdálenosti 

elektrod 

kondenzátoru 

kapacitní −14 až 70 MPa 0,05 až 0,2 nejčastěji  používaná 

čidla v moderních 

převodnících tlaku 
v automatizačních 

obvodech, 
provozní i laboratorní 

přístroje 

jako snímací prvek 

je použit  vhodný 

deformační člen 
(nosník, 

membrána) 

a vyhodnocuje se 
změna 

mechanického 

napětí 

změna  

mechanického napětí  

se měří tenzometrem 
jako změna odporu 

tenzometrický −0,1 až 60 

MPa 
0,025 až 

0,5 

vyhodnocuje se 
změna rezonanční 

frekvence 
mechanického 

kmitání v závislosti 

na mechanickém 
napětí 

rezonanční 0 až 50 MPa 0,01 až 0,2 moderní rezonanční 
snímače  patří 

k nejpřesnějším 
tlakoměrům, 

provozní i laboratorní 

přístroje 

vznik náboje při 

mechanickém 

namáhání 

piezoelektrický až 30 GPa 1 měření  rychlých 

tlakových dějů a 

pulsací 
elektrické 

tlakoměry  pro 

extrémní tlaky 

měřítkem tlaku je 

změna elektrické 

veličiny 

závislost odporu na 

tlaku 
odporový 80 MPa až 

10 GPa 
0,5 až 2 měření  velkých 

přetlaků 

závislost tepelné 
vodivosti plynu na 

tlaku 

tepelněvodivostní 10–4  až 100 Pa 2 až 10 měření  velkého vakua 

ionizace plynu při 
malém tlaku 

ionizační 10–10  až 10–1  

Pa 
10 měření  extrémního 

vakua 
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Příloha 2. Produktový list snímače řady P9000 
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Příloha 3. Produktový list snímače řady PN2020 
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