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Dla niektórych z nas okres urlopowy już się skoń-
czył, inni są w trakcie, a inni dopiero czekają z utę-
sknieniem na błogie wakacje. Bez względu na to czy 
w trakcie, czy po, czy też przed upragnionym odpo-
czynkiem, wszystkim polecam lekturę artykułów naj-
nowszego numeru „Pod kontrolą”.

Najnowszy „Temat wydania” tym razem sku-
pia się na jednym z najpopularniejszych pomiarów 
przemysłowych, czyli pomiarze masy. Pomiar masy, 
w zależności od tego co chcemy mierzyć, wymaga 
stosowania różnych urządzeń. Najpowszechniejsze 
w przemyśle są wagi zbiornikowe, gdyż to głównie 
w silosach magazynuje się przeróżne surowce czy 
materiały. O ile zbiornikowe wagi o relatywnie ni-
skich nośnościach są dość proste do zbudowania 
i uruchomienia, o tyle wagi zbiornikowe o nośności 
liczonej w setkach, a nawet tysiącach ton, to już nie 
lada wyzwanie dla każdego inżyniera. Autor „Tematu 
wydania” prezentuje właśnie takie wielkogabarytowe 
wagi, wskazując na problemy przy ich realizacji i roz-
wiązania jakie od lat proponujemy i wdrażamy.

Po raz kolejny „Dobra praktyka” traktuje o odwad-
niaczach. Tym razem jednak systemy parowe ustąpiły 
miejsca systemów sprężonego powietrza/gazów, gdzie 
stosowanie odwadniacza także jest niezbędne. Arty-

kuł skupia się na przedstawieniu zagrożeń jakie nie-
sie za sobą pojawienie się wilgoci/oleju w systemie 
sprężonego powietrza, wskazuje na problemy z od-
wadnianiem takich systemów oraz radzi jakie typy 
odwaniaczy najlepiej się sprawdzają. 

Komunikacja cyfrowa z wykorzystaniem protoko-
łu HART coraz częściej staje się standardem w pol-
skich zakładach. Wielu producentów wyposaża swoją 
aparaturę w ten protokół, zdając sobie sprawę z jego 
niewątpliwych zalet. Przetworniki z HART’em, jak 
każda aparatura elektroniczna „starzeją się” czyli ich 
dokładność ulega pogorszeniu. Dlatego tak ważna 
jest ich kalibracja, która inaczej przebiega w przy-
padku przewodowego HART’a, a inaczej w przypadku 
WirelessHART™. To właśnie kalibracja bezprzewodo-
wego protokołu HART jest tematem „Akademii au-
tomatyki”.

Jedenaste szkolenie z programowania sterowni-
ków PLC to drugie z kolei szkolenie z zakresu sterow-
ników TP03. Tym razem autor przedstawia podstawo-
we instrukcje arytmetyczne, logiczne oraz sterujące 
przepływem programu.

 Zapraszam do lektury
 Jerzy Janota 

 Dyrektor ds. rozwiązań produktowych
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DM BOŚ Bank S.A. 
mówi „kupuj” akcje Introlu

16 maja bieżącego 
roku Dom Maklerski 
Banku Ochrony Śro-
dowiska S.A. opubli-
kował obszerny raport 
analityczny dotyczący 

Grupy Kapitałowej Introl S.A., udzielając rekomendacji „kupuj” na 
akcje GK Introl S.A. Dom maklerski uznał, iż kurs akcji w momen-
cie analizy był niedoszacowany i wycenił przedmiotowe akcje na 
docelową wartość 9,68 zł. Jako argumenty przemawiające za re-
komendacją „kupuj” DM wskazał między innymi, że GK Introl S.A. 
pozytywnie zaskoczyła w okresie dekoniunktury rekordowymi 
kontraktami, które obecnie wchodzą w kluczowe etapy realiza-
cji; ponadto grupa przechodzi od podwykonawcy do generalnego 
wykonawcy inwestycji, co stwarza szansę na wykorzystanie luki 
wobec problemów dużych giełdowych grup budowlanych. Dom 
maklerski zauważył także optymistyczne perspektywy rynkowe 
w obszarach budownictwa przemysłowego oraz produkcji i dys-
trybucji AKPiA. 

Więcej informacji na temat GK Introl S.A.: www.introlsa.pl 

JCommerce S.A. 
„Pracodawcą Jutra 
2014”

Firma z branży IT wchodząca w skład Grupy Kapitałowej 
INTROL S.A. otrzymała tytuł „Pracodawcy Jutra 2014” przyznawany 
w ramach projektu „Biznes dla Edukacji”. Projekt ten realizowany 
jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpra-
cy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. JCommerce 
została uhonorowana tytułem „Pracodawcy Jutra 2014” dzięki 
realizacji licznych akcji wspierających studentów i absolwentów 
m.in.: organizacji wykładów i spotkań na śląskich i małopolskich 
uczelniach, Dni Otwartych JCommerce, przenoszeniu kawałka prze-
strzeni biurowej na uczelnie – JPoint’y, stażom i praktykom.

Więcej o konkursie i spółce JCommerce: www.jcommerce.pl 

Współpraca z francuskim PONSEL

W połowie bieżącego roku nawiązaliśmy współpracę z fran-
cuskim producentem aparatury kontrolno-pomiarowej fi rmą 
PONSEL należącą do grupy Aqualabo. Firma Ponsel mająca po-
nad 60-letnie doświadczenie w aplikacjach wodno-ściekowych 
posiada wiele unikatowych mierników wykorzystywanych do 
analizy podstawowych parametrów fi zyko-chemicznych, sze-
roko stosowanych w aplikacjach wodno-ściekowych. Oferta 
fi rmy Ponsel stanowi uzupełnienie naszej oferty dedykowanej 
do tej branży.

Więcej na temat fi rmy Ponsel: www.ponsel-web.com 

aplikacje

Monitoring kamienia w kruszarce
Problemy z pomiarem poziomu w kruszarce kamienia nie jest obcy 

w wielu zakładach. Można temu zaradzić stosując sondę radarową VE-
GAPULS 68. Pomiar metodą radarową jest odporny na warunki atmos-
feryczne tj.: mgłę, deszcz oraz na duże ilości pyłu w powietrzu. Sonda 
zamontowana nad kruszarką stale czuwa nad poziomem materiału do 
niej wpadającego. Szybkość działania sondy radarowej VEGAPULS 68 za-
pewnia poprawne działanie przy szybkich zmianach poziomu w kruszarce. 
Warto wspomnieć, że także bardzo wysoki poziom hałasu w okolicy kru-
szarki nie przeszkadza w prawidłowym działaniu sondy radarowej, czego 
nie można wykluczyć przy zastosowaniu metody ultradźwiękowej. Sonda 
radarowa dzięki antenie parabolicznej, częstotliwości pracy 26 GHz i re-
gulowanym kołnierzu może zostać dostosowana do większości kruszarek 
kamienia. Stosując pomiar radarowy możemy zminimalizować zużycie 
pracującej kruszarki i zwiększyć wydajność produkcji.
Zalety użycia sondy radarowej VEGAPULS 68

pomiar bezkontaktowy• 
prosta instalacja i uruchomienie• 
solidna obudowa przemysłowa IP68 • 
pomiar odporny na warunki kurzu i hałasu• 

Pomiar lepkości żywicy
Proces produkcji żywicy jest procesem skomplikowanym i prowadzo-

nym w trudnych warunkach. Jest realizowany w reaktorach, wewnątrz 
których znajdują się liczne elementy konstrukcyjne i technologiczne, takie 
jak wężownice układu ogrzewania i chłodzenia, mieszadła, czy rury służą-
ce do dozowania składników i wypompowania gotowego produktu.

Temperatury w trakcie trwania procesu 
przekraczają 200°C, a ciśnienia, zależnie od 
stosowanej technologii, od próżni do kilku 
barów. Wokół reaktora występuje strefa Ex 
zagrożenia wybuchem. Czas trwania poje-
dynczej szarży wynosi od kilku do przeszło 
dwudziestu godzin.

Parametrem, na podstawie którego 
ocenia się prawidłowość przebiegu proce-
su produkcyjnego oraz jakość produktu, 
jest lepkość. Wartość lepkości zmienia się 
w trakcie procesu, a osiągnięcie żądanej 

wielkości jest dla obsługi sygnałem do zakończenia procesu. Przegapienie 
tego momentu niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo – zbyt długie 
podgrzewanie żywicy prowadzi do zmiany jej właściwości i zestalania się 
wewnątrz reaktora. W efekcie tego, nie tylko dana partia produktu jest 
niezdatna do użytku, ale konieczne są także kosztowne prace związane 
z jej usunięciem i z oczyszczeniem wnętrza reaktora.

Aby uniknąć takiej sytuacji, obsługa monitoruje lepkość podczas całe-
go procesu. Próbki dla laboratorium są pobierane okresowo, tym częściej, 
im bliżej zakończenia procesu. Operacja jest żmudna i czasochłonna, 
a wyniki są otrzymywane z pewnym opóźnieniem. Ludzie odpowiedzialni 
za produkcję oraz obsługę szukali sposobu, aby mieć na bieżąco infor-
mację o lepkości produktu i przerwać proces natychmiast po osiągnięciu 
wymaganych parametrów.

Dostarczyliśmy im takiej możliwości wraz z zainstalowaniem syste-
mu ViscoScope – mierzącego lepkość on-line.

System składa się z sensora, zainstalowanego wewnątrz reaktora, 
oraz przetwornika umieszczonego w szafi e sterowniczej. Sensor VA-300 
mierzy bezpośrednio lepkość oraz temperaturę żywicy. Oba parametry 
są widoczne na wyświetlaczu przetwornika VS-D250 i przekazywane do 
systemu sterowania w postaci sygnałów analogowych.

Dzięki zastosowaniu pomiaru lepkości on-line zwiększyło się bezpieczeń-
stwo procesu, parametry jakościowe żywicy są bliższe oczekiwanym i poja-
wiła się możliwość zmniejszenia zużycia ciepła potrzebnego do procesu.
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nowości

AwiENERGY – pomiar energii chemicznej 
biogazu

AwiENERGY to jedyny na rynku układ do pomiaru i rejestracji 
ilości energii chemicznej biogazu spalanego w jednostce kogene-
racyjnej. Układ mierzy następujące parametry biogazu:

przepływ masowy, wyrażony w [Nm• 3/h]
zawartość metanu CH• 4 i siarkowodoru H2S w [%]
wartość opałową w [kJ/Nm• 3]
energię chemiczną chwilową w [kJ/h]• 
energię chemiczną dostarczoną w okresie rozliczeniowym w [kJ]• 
temperaturę w [°C]• 
wilgotność względna w [%].• 

W przypadku gdy do kogeneracji jest dostarczany biogaz 
pochodzący z różnych źródeł, układ AwiENERGY pobiera próbki 
niezależnie dla każdego źródła i dla każdego indywidualnie wy-

licza ilość energii chemicznej. Układ 
AwiENERGY w łatwy sposób może 
być integrowany z istniejącymi sys-
temami sterowania, wizualizacji 
i zbierania danych – jest wyposa-
żony w odpowiedni moduł komu-
nikacyjny np. Profi bus, Modbus 
RTU, Ethernet, Profi net itd.

Wszystkie dane pomiarowe, 
chwilowe i historyczne, są dostępne 
na kolorowym panelu dotykowym 
w postaci tabel i wykresów grafi cz-
nych. Urządzenie komunikuje się 
z otoczeniem w języku polskim. 
Pomiar energii chemicznej jest wy-

magany w przypadku ubiegania się przez Użytkownika 
o świadectwa pochodzenia energii z wysokosprawnej kogeneracji 
(certyfi katy „żółte” i „fi oletowe”). Układ AwiENERGY spełnia wy-
magania przepisów w tym zakresie (Rozporządzenie Ministra Go-
spodarki z 26 lipca 2011r.), posiada stosowne potwierdzenie wy-
dane przez TÜV SÜD i może być stosowany do rozliczeń z URE.

biogaz@introl.pl

Wieloparametrowy miernik ODEON
Nowością w ofercie pomiarów fi zyko-chemicznych jest wielo-

parametrowy przenośny miernik ODEON francuskiej fi rmy PON-
SEL przeznaczony do kontroli wielu parametrów decydujących  
o jakości wody tj.: pH, redox, przewodność, tlen rozpuszczony, 
mętność, zawartość azotanów, fosforanów, żelaza i innych. Inteli-
gentne sondy pomiarowe, dzięki wbudowanej pamięci, przecho-
wują wszystkie dane kalibracyjne umożliwiając natychmiastowy 
pomiar (Plug & Play).

Wieloparametrowy miernik ODEON wyposażony jest w pa-
mięć 8MB i umożliwia przesył danych do komputera (USB).

fi zchem@introl.pl

Siłowniki ćwierćobrotowe PSR-E
Nowe siłowniki ćwierćobrotowe serii PSR-E marki PS Automa-

tion charakteryzują się bezobsługową przekładnią, która w sposób 
szczególny odporna jest na zużycie mechaniczne. Ponadto, przekład-
nia jest wysoce wydajna, a jej praca jest cicha, co przekłada się na 
jej długą żywotność. Siłowniki PSR-E standardowo wyposażone są 
w wizualny wskaźnik położenia zaworu oraz pokrętło umożliwiające 
ręczną zamianę pozycji zaworu w przypadku zaniku zasilania.

Nowa, wzmocniona, odporna na promieniowanie UV pokry-
wa z poliwęglanu idealnie sprawuje się w trudnych warunkach 
przemysłowych. Zaciski elektryczne wewnątrz siłownika PSR-E 
umożliwiają montaż przewodów elektrycznych bez użycia jakich-
kolwiek narzędzi. 

Przy pomocy klucza imbusowego możliwa 
jest regulacja obrotu siłownika 
w zakresie ±3º bez zdejmo-
wania pokrywy górnej. Do 
przestawienia wyłączników 
krańcowych wystarczy nato-
miast tylko śrubokręt. 

Nowa przekładnia, 
wskaźnik oraz funkcjonal-
ne rozwiązania ułatwiające 
użytkowanie sprawiają, że 
siłowniki PSR-E są ciekawym roz-
wiązaniem dla przemysłu.

armatura@introl.pl

CANTY INFLOW™ PARTICLE ANALYZER
System CANTY INFLOW™ PARTICLE ANALYZER pozwala w cza-

sie rzeczywistym na analizowanie kształtu, wielkości oraz procen-
towej zawartości cząstek stałych  w cieczach (zawiesiny, polimery, 
muły, szlamy itp). W zależności od modelu, możliwy jest pomiar 
cząstek od 0,7 mikrona do 20 000 mikronów. System jest oparty 
na nowatorskiej technologii precyzyjnej, cyfrowej kamery wizyj-
nej oraz oświetleniu niepowodującym „smażenia produktu”. Nie 
wymaga pobierania prób ani analizy laboratoryjnej. Układ pomia-
rowy może być zintegrowany z istniejącymi systemami poprzez 
wyjście 4÷20mA lub OPC Client i sieć zakładową TCP/IP.

Oprogramowanie Canty-
VisionClient na komputer PC 
umożliwia ciągły podgląd wido-
ku produktu oraz pomiar wspo-
mnianych wielkości cząstek 
wraz z archiwizacją z  dowol-
nego miejsca zakładu. Szeroki 
dostęp przyłączy (kołnierzowe-
,Tri-Clamp®, Swagelok®, rurowe 
lub NPT) oraz rodzajów zasto-
sowanych materiałów (316L, 

Hastelloy, BUNA ,NEOPRENE, VITON®, KALREZ®, Silikon,  CHEMRAZ®, 
EPDM), a także dopuszczenia do stref zagrożenia wybuchem, pozwa-
lają szeroko wykorzystać  urządzenie pomiarowe w przemyśle farme-
ceutycznym, biotechnologicznym lub chemicznym.

wizja@introl.pl
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TYTUŁEM WSTĘPU
Wagi zbiornikowe opierają swoje działanie na 

czujnikach tensometrycznych i są to zbiorniki z możli-
wością posadowienia na od 3 do kilkunastu tzw. „wę-
złach czujnikowych” – czujnik tensometryczny z zabu-
dową. Sygnały z przetworników sumuje się w skrzynce 
połączeniowej, a następnie sygnał przekazywany jest 
do terminala wagowego.

Są to urządzenia do pracy w przemyśle, a także w za-
kładach produkcyjnych wytwarzających zarówno materia-
ły sypkie jak i płynne. Stosowane są do określenia masy 
w zbiorniku/silosie. Możliwe jest również sterowanie np. 
zaworami, klapami w celu wykonywania dozowań czy 
automatyzacji i wizualizacji procesów przemysłowych.

System ważenia zbiorników może zostać wdrożo-
ny zarówno do istniejących obiektów jak i do obiek-
tów nowo projektowanych.

PROBLEMY I ICH ROZWIĄZANIA
Pewien problem w przypadku wag zbiorniko-

wych stanowi instalacja napełniania lub opróżniania 
(w szczególności sztywne połączenia rurowe z oto-
czeniem). Ponieważ tego typu połączenia mogą mieć 
wpływ na dokładność ważenia, w tego typu przypad-
kach należy zastosować różnego rodzaju elastyczne 
kompensatory minimalizujące wpływ połączeń ela-
stycznych na dokładność ważenia. 

Realizacja wag zbiornikowych na niskie nominały 
nie stanowi większego problemu szczególnie w sytu-
acjach, w których możliwe jest obciążenie zbiornika 
ciężarkami wzorcowymi lub wlanie/wsypanie znanej, 
odważonej ilości materiału na wadze kontrolnej.

Problem pojawia się przy ważeniu bardzo dużych 
silosów/tanków o bardzo dużej nośności, nawet do 
kilku tysięcy ton. W takich przypadkach niemożliwe 
jest obciążenie silosu ciężarkami wzorcowymi w celu 
ich skalibrowania. Wlanie/wsypanie odważonej por-
cji materiału na wadze kontrolnej jest czasochłonne 
i obarczone błędem – zastanówcie się Państwo jaki 
błąd popełnimy dla kilkudziesięciu odważeń na wadze 
kontrolnej (np. wadze samochodowej legalizowanej 
o nośności 60 t z działką pomiarowa e = 20 kg). Dla 
przykładu weźmy pod uwagę wagę silosu o nośności 
2000 t. Działka pomiarowa (dla 1000 działek): d = 2 t. 
Aby skalibrować taką wagę kolejno:

odważmy 2000 t materiału na wadze samochodo-• 
wej o parametrach: Q = 60 t, e = 20 kg;
jeśli wagę chcemy kalibrować przy pełnym obciąże-• 
niu musimy odważyć 80 samochodów z materiałem 
np. po 25 t (jedno ważenie – samochód z towarem 
i drugie ważenie – samochód pusty);
dopuszczalny błąd ważenia wagi samochodowej dla • 
obciążeń od 10 t do 40 t wynosi ±20 kg, powyżej 
40 t bląd dopuszczalny ±30 kg;

ważenie samochodu z towarem może być obarczo-• 
ne błędem ±30 kg, ważenie samochodu pustego 
±20 kg;

Zatem błąd dla jednej porcji materiału może wy-
nieść 50 kg, a łączny błąd dla 85 porcji materiału 
może wynieść 80·50 kg = 4 t – czyli 2 działki pomia-
rowe d.

Jeśli chcemy uzyskać dokładność 0,1% mak-
symalnej nośności wagi nie powinniśmy popełnić 
błędu dla maksymalnej nośności większego niż 
2000 t·0,1% = 2 t.

Istnieje jednak sposób wykonania wagi silosu 
o bardzo dużej nośności z wykorzystaniem tzw. „ka-
libracji teoretycznej” na podstawie znajomości cha-
rakterystyki czujników, bez wykorzystania ciężarków 
wzorcowych i odważonej porcji materiału.

W dalszej części artykułu skupimy się na tym 
właśnie sposobie wykonania wagi silosu o bardzo du-
żych obciążeniach, doborem „węzłów czujnikowych”, 
skrzynek połączeniowych i terminali wagowych, tak 
aby uzyskać dokładność ważenia na poziomie 0,1%.

DOBÓR „WĘZŁÓW CZUJNIKOWYCH”
Na „węzłach czujnikowych” wspiera się cała kon-

strukcja zbiornika. „Węzły czujnikowe” zabezpieczają 
zbiornik zarówno przed siłami poprzecznymi, jak i przed 
podrywaniem, zapewniając jednocześnie dokładny po-
miar masy materiału znajdującego się w zbiorniku. 
Czujniki tensometryczne i zabudowy mogą być w wy-
konaniu ze stali cynkowanej lub nierdzewnej.

Zasada działania czujników jest stosunkowo 
prosta. Czujnik przekształca siłę nacisku na sygnał 
analogowy wyrażony w mV/V. Najczęściej spotykane 
są czujniki o czułości 2 lub 3 mV/V, np. dla czułości 
2 mV/V, przy nominalnym obciążeniu (maksymalne 
obciążenie czujnika), maksymalny sygnał wyjściowy 
wynosi 2 mV/V na każdy Volt zasilania, czyli dla za-
silania czujnika z terminala wagowego równego 10 V 
maksymalny sygnał z przetwornika wyniesie 20 mV.

Przy obecnym rozwoju elektroniki przetworników 
analogowo-cyfrowych używanych w terminalach wa-
gowych, można stwierdzić, iż dokładność wagi zależy 
w głównej mierze od czujników tensometrycznych. 
O dokładności czujników tensometrycznych świadczy 
ich klasa.

Dla czujników tensometrycznych o dużych nomi-
nałach dokładność może być nie gorsza jak ±0,1% lub 
mogą to być czujniki klasy C1 (1000 działek).

Przy doborze czujników bardzo istotną kwestią 
jest ich nominał. W tym celu musimy znać na ilu czuj-
nikach posadowiony zostanie silos i jakie będzie ob-
ciążenie maksymalne silosu (netto + tara).

Dla przykładu weźmy silos o obciążeniu maksy-
malnym 2000 t, przy 12 czujnikach tensometrycznych. 

Wagi zbiornikowe o bardzo dużych nośnościach
Prawidłowy dobór ich elementów konstrukcyjnych

Pomiar masy jest chyba najczęściej stosowanym pomiarem w gospodarce. Ważyć można wszystko – od surowców 
naturalnych i materiałów budowlanych, poprzez zboża i prefabrykaty spożywcze, na cieczach kończąc. To właśnie 
z racji różnorodności materiałów, których masa jest ważnym parametrem, istnieje szereg specjalistycznych, da-
leko różniących się od siebie typów wag. Najczęściej stosowane w przemyśle – ze względu na skalę zastosowań 
określonych układów transportu i magazynowania – są wagi zbiornikowe.
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Czujniki musimy dobrać na taką nośność aby maksy-
malne obciążenie silosu (2000 t) stanowiło od ¼ do ½ 
sumy nośności czujników (Scz), czyli Scz = od 4000 t 
do 8000 t

W takim przypadku należy zastosować np. 12 szt. 
czujników o obciążeniu 400 t każdy, co daje 12·400 t 
= 4800 t.

Należy zwrócić również w tym miejscu uwagę, iż 
dodatkowo każdy czujnik ma dopuszczalną przeciążal-
ność 150% nośności nominalnej z tym, że dokładność 
katalogowa jest gwarantowana do 100% obciążenia.

Przy doborze zabudowy czujni-
ków należy wziąć pod uwagę, iż si-
losy o bardzo dużych pojemnościach 
mają duże gabaryty i w związku 
z tym musimy uwzględnić wpływ 
rozszerzalności cieplej zmieniającej 
wymiary poziome punków podpar-
cia „węzłów pomiarowych”. Wpływ 
rozszerzalności cieplej będzie do 
pominięcia w przypadku gdy „wę-
zły pomiarowe” instalowane będą 
pomiędzy dwoma pierścieniami 
stalowymi lub na płycie żelbetowej 
(podobna rozszerzalność termiczna 
dla stali i płyty żelbetowej).

Problem pojawia się gdy „węzły 
czujnikowe” podparte są na nie-
zależnych słupach np. wkopanych 
w grunt. W tym przypadku zabu-
dowa musi umożliwić kilkumilime-
trowe przemieszczenie w poziomie 
(w kierunku promienia silosu) tak 
aby nie zmienić parametrów metro-
logicznych czujników.

Proponowane przez nas „węzły 
czujnikowe” zabezpieczają dodatkowo silos przed si-
łami poprzecznymi i przed podrywaniem, zapewniając 
jednocześnie dokładny pomiar masy materiału znajdu-
jącego się w zbiorniku.

Poniżej przedstawiano dwa rodzaje zabudów, któ-
re spełniają to wymaganie eliminując wpływ rozsze-
rzalności cieplnej na dokładność ważenia.

DOBÓR SKRZYNEK POŁĄCZENIOWYCH

Aby uzyskać dużą dokładność wagi należy speł-
nić pewne warunki, a jednym z nich jest wyrównanie 
czułości wszystkich użytych czujników do pomiaru masy. 
Większość producentów czujników tensometrycznych do-

starcza czujniki o czułości 2 lub 3 mV/V z dokładnością 
±0,1%.

Weźmy dla przykładu dwa czujniki o nośności 400 t 
i czułości 2 mV/V (jeden +0,1% i drugi -0,1%). 
– czujnik 1: czułość = 2,002 mV/V
– czujnik 2: czułość = 1,998 mV/V

Załóżmy, że zasilanie czujników z terminala wago-
wego wynosi 10 V. Mamy zatem dla obciążenia równe-
go ¼ nośności czujnika (100 t) sygnały:
– czujnik 1:10 V·2,002 mV/V·¼ = 5,005 mV
– czujnik 2:10 V·1,998 mV/V·¼ = 4,995 mV

Załóżmy znowu, że średnia wartość czułości dla 
wszystkich czujników wynosi 2 mV/V.

Zakres sygnału użytecznego dla 2000 t wyniesie 
(10 V·2 mV/V)·(2000 t)/(12·400 t) = 8,33 mV. 

Czyli na jedną działkę pomiarową d = 2 t przypada 
sygnał o wartości 8,33 mV/1000 = 0,008 mV.

Jeśli zatem nacisk na czujnik 1 i czujnik 2 jest taki 
sam (100 t) to różnica sygnału generowanego przez te 
dwa czujniki wynosi 5,005 mV-4,995 mV = 0,01 mV, czy-
li więcej niż dla jednej działki pomiarowej. Z tego wyni-
ka, iż aby uzyskać dokładność = 0,1% należy wyrównać 
czułości wszystkich czujników użytych w wadze.

W tym celu należy zastosować skrzynki połączenio-
we z możliwością regulacji czułości czujników (z poten-
cjometrami wpiętymi w szereg z napięciem zasilania 
czujników).

Dodatkowo musimy posiadać świadectwa kalibracji 
każdego czujnika użytego w wadze.

Na podstawie świadectwa kalibracji czujnika może-
my odczytać:
– Czx – czułość czujnika x
– Rwejx – rezystancja wejściowa czujnika x

Spośród użytych czujników do wykonania wagi wy-
bieramy czujnik o najmniejszej czułości:
Czn – czułość najmniejsza czujnika dla zestawu czujni-
ków użytych w wadze.

Wszystkie wartości czułości pozostałych czujników 
obniżamy do wartości Czn poprzez włączenie w szereg 

Przykłady czujników 
o dużej nośności:

Przykład wpięcia 
potencjometrów w szereg 
z zasilaniem czujników 

tensometrycznych

Świadectwo kalibracji 
czujników i płytka 

skrzynki połączeniowej 
z potencjometrami 

do regulacji czułości

a) czujnik ściskany CBLS (200 t-750 t) 
dokładność ≤0,1%

b) czujnik kolumnowy M-740 (15 t-600 t) 
dokładność: od 15 t do 60 t klasa C4
od 100 t do 600 t klasa C1

Przykłady zabudowy

a) zabudowa do czujnika (podwójna 
belka ścinana) – zabudowę należy in-
stalować tak aby belka czujnika była 
ustawiona prostopadle do promienia 
silosu

b) zabudowa do czujnika kolumno-
wego z odciągiem – zabudowę 
należy instalować tak aby odciąg 
zabudowy był ustawiony prosto-
padle do promienia silosu.
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napięcia zasilania poszczególnych czujników rezystancji 
obliczonej według poniższego wzoru:

Rx = 
Czx·Rwejx(1-CZn/CZx)

CZn
Rx  – rezystancja do ustawienia na potencjometrze

 dla czujnika x
Czx  – czułość czujnika x
Rwejx  – rezystancja wejściowa czujnika x
Czn  – czułość najmniejsza czujnika dla zestawu 

 czujników użytych w wadze

DOBÓR TERMINALI WAGOWYCH
Ponieważ dla dużych obciążeń niemożliwe jest 

nałożenie wzorców na zbiornik/silos, a zapełnienie 
zbiorników odważoną, ogromną porcją materiału 
jest albo niemożliwe albo nie zapewnia dokładności 
odważonej łącznej masy 0,1%, musimy zastosować 
terminal wagowy z możliwością przeprowadzenia 
„kalibracji teoretycznej”.

Aby zrealizować „kalibrację teoretyczną” należy 
wpisać w parametry terminala następujące parame-
try:

suma nominalnych obciążeń użytych czujników • 
w wadze (ilość czujników · nominalne obciążenie 
każdego czujnika);
czułość czujników (podajemy wartość czułości Czn • 
– czułość najmniejsza czujnika dla zestawu czujni-
ków użytych w wadze) – oczywiście pod warunkiem 
wcześniejszego wykonania wyrównania czułości 
wszystkich czujników w skrzynce połączeniowej;
wartość szacunkowa pustego zbiornika/silosu;• 
na koniec należy wykonać „rekalibrację zera wagi” • 
uwzględniającą rzeczywistą masę pustego zbiorni-
ka.

Przykłady terminali wagowych z funkcją „kalibra-
cji teoretycznej”:

Terminale wagowe oprócz wskazywania masy w si-
losie umożliwiają również komunikację z systemem 
nadrzędnym sterującym procesem produkcyjnym. Wy-
posażone w wyjścia RS232, RS485, MOD-BUS, Profi bus, 
Ethernet czy wyjście analogowe 4÷20 mA umożliwiają 
podłączenie do PC, na którym można wykonywać wi-
zualizacje i archiwizację danych; tudzież do sterownika 
w celu realizacji zarządzania np. procesami naważania.

SPECJALIŚCI OD OGROMNYCH 
WAG ZBIORNIKOWYCH

Jeśli do wykonania wagi bardzo dużego silosu o no-
śności nawet kilku tysięcy ton, prawidłowo dobierzemy 
„węzły czujnikowe”, skrzynki połączeniowe i terminale 
wagowe, to możemy wykonać wagę o wysokiej do-

kładności, około 0,1%, bez używania ciężarków wzor-
cowych oraz mozolnie odważanej porcji materiału.

Należy przy tym pamiętać, że tylko kompletna wiedza 
dotycząca aplikacji oraz wymagania dla układu wagowe-
go określone na etapie 
ekspertyzy technicznej, 
zapewnią dobór wagi 
spełniającej wymagania 
użytkownika.

Ze względu na 
zwiększającą się ilość 
zapytań dotyczących 
pomiaru masy w du-
żych zbiornikach, mam 
nadzieję, że tych kilka 
podstawowych infor-
macji przyda się oso-
bom zainteresowanym 
w przypadku rozbudo-
wy lub modernizacji 
układów wagowych 
w ich zakładach.

Na zakończenie war-
to podkreślić, że Dział 
przemysłowych pomia-
rów masy INTROL po-
siada w swojej ofercie 
kompletne zestawy 
wagowe (różnych pro-
ducentów) do pomia-
ru masy w silosach 
o dużych nominałach, 
wykonuje ekspertyzy 
oraz kompletne doku-
mentacje.

Jesienią 2010 roku INTROL uruchomił jak dotąd jed-
ną z najcięższych wag zbiornikowych (silos) w Polsce 

o nośności 600 t, z działką 
odczytowa d = 0,5 t. W tym 
układzie wagowym wyko-
rzystano 20 czujników klasy 
C3 o nośności 50 t każdy. 
Wyniki pomiarów prezento-
wane zostały na terminalu 
wagowym wraz z przesyłem 
informacji do sterowni. Po 
montażu całości, przeprowa-
dzono próby materiałowe, 
potwierdzając zakładaną 
dokładność pomiaru <0,1% 
dla całego zakresu pomiaro-
wego. Doświadczenie zdoby-

te podczas tej oraz innych realizacji pozwala naszym 
specjalistom na realizacje jeszcze większych wag zbior-
nikowych, nawet do kilku tysięcy ton. 

Janusz Cop

Ukończył Politechnikę Wrocławską, 
na Wydziale Systemy Automatyki. 
W Introlu pracuje od 2012 roku. 
Jako zastępca kierownika Działu 
systemów automatyki do spraw 
systemów wagowych zajmuje się 

prowadzeniem projektów związanych z realizacją przemysło-
wych układów pomiaru masy.

Tel. 32 789 00 34

Przykład zrealizowanej 
wagi zbiornikowej 
– nośność 600 t

Terminale wagowe
a) terminal wagowy do zabudowy ele-

wacyjnej 

Terminale wagowe oprócz wskazywani

yj j
b) terminal wagowy na szynę DIN
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r
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WODA/OLEJ W SPRĘŻONYM POWIETRZU 
Woda przenoszona w sprężonym powietrzu do ma-

szyn i urządzeń, które to powietrze wykorzystują, wy-
płukuje olej smarujący. To powoduje nadmierne zużycie 
silników oraz łożysk, co objawia się wyższymi kosztami 
utrzymania. Bez odpowiedniego smarowania, takie na-
rzędzia, jak młoty pneumatyczne, wiertarki czy podnośni-
ki, będą pracowały wolniej, a ich efektywność spadnie. 

W przypadku gdy powietrze używane jest do ma-
lowania natryskowego, emaliowania czy przy obróbce 
żywności, obecność wody i/lub oleju oraz drobinki pia-
sku i kamienia nie mogą być tolerowane. 

Z kolei woda w układach powietrza sterującego ma 
tendencję do przywierania do małych otworów oraz 
zbierania nieczystości, co prowadzi do nieprawidłowe-
go działania wrażliwych na nie urządzeń. 

Wytrącająca się z powietrza woda gromadzi się 
także w niskich punktach rurociągów, co skutkuje 
zmniejszeniem przepustowości rurociągów. Przepływ 
powietrza nad lustrem wody, powoduje powstawanie 
niebezpiecznych dla urządzeń oraz samych rurociągów 
uderzeń hydraulicznych. W otoczeniu niskich tempe-
ratur natomiast, zgromadzona w układzie woda może 
zamarznąć lub nawet uszkodzić rurociąg.

Powyższe przykłady to najpowszechniejsze za-
grożenia jakie niesie za sobą pojawienie się wody/
oleju w sprężonym powietrzu. Z uwagi na to, że za-
grożenia te mogą rodzić poważne skutki dla całych 
systemów a nawet zakładów, niezbędne jest odwad-
nianie lub/i odolejanie. 

PROBLEMY PRZY ODWADNIANIU I ODOLEJANIU
Olej – problemy z odprowadzaniem oleju wynikają 

przede wszystkim z tego, że olej jest lżejszy od wody, 
więc unosi się na powierzchni wody; a także z faktu, że 
olej ze sprężarki w przypadku schłodzenia staje się gęst-
szy oraz bardziej lepki. Gdy chcemy odprowadzić skro-
pliny oraz olej z systemu gdzie występuje mieszanina 
wody oraz oleju, należy zatem zastosować odwadniacz 
z zaworem spustowym w górnej części odwadniacza.

Nieczystości – kamień oraz osad występują częściej 
w przypadku starszych instalacji. Przeważnie nie stano-
wi to problemu dla sprężarki czy odbiornika, ale może 
być utrapieniem dla odwadniacza, który nie jest przy-
stosowany do odprowadzania piasku czy innych więk-
szych zabrudzeń. W takim przypadku odwadniacz może 
przestać odprowadzać wodę oraz olej lub otworzyć się 
i generować straty powietrza lub innych gazów wystę-
pujących w sieci.

Straty powietrza – czasami w przypadku układów 
sprężonego powietrza rozwiązanie jednego problemu 
może wywołać inny. Dla przykładu, powszechnie sto-
sowaną metodą jest uchylenie zaworu, które generuje 
przeciek. Problem zostaje rozwiązany, ale przeciek po-
woduje ciągłe straty powietrza.

METODY ODPROWADZANIA CIECZY
Pierwszą, najprostszą metodą jest metoda ma-

nualna polegająca na tym, że ciecz jest zrzucana 

przez delikatne uchylenie zaworu lub przez cyklicz-
ne jego otwieranie. Pozostawienie zaworu w pozycji 
otwartej powoduje w pierwszej kolejności zrzucenie 
wody, a następne swobodny wypływ gazu. Otwarte 
zawory na instalacjach sprężonych gazów powodują 
więc ciągłą stratę medium oraz energii potrzebnej 
do produkcji tego medium. Co więcej, często ope-
rator zamyka zawór ze zwłoką lub zapomina go 
zamknąć, co powoduje dodatkowe straty cennego 
powietrza lub gazu.

Druga metoda oparta jest o automatyczne urzą-
dzenia odwadniające, które są odpowiednie dla kon-
kretnego systemu. Takie automatyczne rozwiązania 
rzadko są jednak dołączane do nowego systemu. 
Z tego powodu potrzebna jest późniejsza instalacja 
automatycznych odwadniaczy, które znacząco obni-
żają zużycie energii i kosztów utrzymania. 

Trzecia metoda dotyczy systemów, które nie były 
wcześniej wyposażone w automatyczne urządzenia 
odwadniające. W takich systemach powinno się in-
stalować odwadniacze w taki sposób, aby woda zbie-
rająca się w separatorach i kolankach była usuwana 
w sposób ciągły, bez marnowania cennego powietrza 
lub gazu. Dla przykładu, tam gdzie odwadniacze nie 
są częścią zaprojektowanego systemu, ręczne zawory 
odwadniające są zwykle otwierane okresowo lub są 
pozostawione otwarte przez cały czas. W innym przy-
padku, zawory są otwarte zbyt szeroko, co powoduje, 
że pewna ilość gazu lub powietrza jest tracona wraz 
z płynem. Aby wyeliminować ten problem odwad-
niacz powinien być zamontowany w odpowiednich 
punktach, aby usuwać płyn w sposób ciągły i auto-
matyczny bez strat powietrza i gazów.

Praca jaką wykonuje odwadniacz to usunięcie 
płynów i oleju poza układ sprężonego powietrza/
gazu. W celu osiągnięcia większej wydajności oraz 
znaczących oszczędności, odwadniacz powinien:

być prosty w obsłudze,• 
pracować zadowalająco w obecności zabrudzeń ta-• 
kich jak kamień czy olej występujący w układzie,
charakteryzować się minimalnymi stratami powie-• 
trza/gazu,
być łatwy w serwisowaniu,• 
jego eksploatacja powinna być możliwie długo • 
bezawaryjna.

TYPY ODWADNIACZY DO SPRĘŻONEGO 
POWIETRZA/GAZÓW

Odwadniacze dzwonowe do powietrza/gazów 
BVSW fi rmy Armstrong są zaprojektowane dla sys-
temów, w których mogą się znajdować oleje ciężkie 
lub woda użytkowa. Stosowane są w tych układach, 
ponieważ zawór drenażowy znajduje się na górze 
urządzenia, więc olej jest usuwany jako pierwszy, 
a odwadniacz jest wypełniony całkowicie wodą 
przez niemal cały czas pracy. 

BVSW to skrót od drutu czyszczącego – ang. Buc-
ket Vent Srobbing Wire. Ten drut czyszczący, o śred-
nicy 1,6 mm, jest przytwierdzony do górnej części 

Odwadniacz w systemie gazowym

Występowanie wilgoci oraz czasem oleju to powszechnie występujące zjawiska w układach sprężonego powietrza 
lub gazu. Aby uzyskać efektywne działanie układu oraz utrzymać uszczelki, węże oraz narzędzia wykorzystujące 
sprężone powietrze w nienagannym stanie, zaleca się usuwanie nadmiarów wilgoci oraz oleju z sieci.
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obudowy odwadniacza i przechodzi przez otwór 
odprowadzający gazy w dzwonie. Jego funkcją jest 
zapobieganie zalepieniu wylotu przez przyrost za-
nieczyszczeń typu olej czy kamień. Ruchy dzwonu 
w górę i w dół utrzymują drożność wylotu oraz jego 
odpowiedni rozmiar.

Odwadniacz pływakowy – cienkościenny pły-
wak jest połączony z zaworem na dole odwadniacza, 
a gniazdo z odpowiednio dobraną średnicą otworu 
jest umieszczone na wylocie odwadniacza. Pływaki 
są dobrane tak, aby zapewnić odpowiednią wypor-
ność zależną od ciężaru właściwego cieczy; oraz aby 
nie miały problemów z odprowadzaniem kondensa-
tu w obecności przeciwciśnienia. Zrzut wody zwykle 
następuje do atmosfery, więc spadek ciśnienia jest 
równy ciśnieniu w układzie sprężonego powietrza/
gazu. Pływak oraz połączenia wewnątrz odwad-
niacza wykonane są ze stali nierdzewnej, a zawór 
i gniazdo wykonane są z hartowanej stali nierdzew-
nej odpornej na ścieranie, zapewniającej długą ży-
wotność. Obudowa może być żeliwna, ze stali nie-
rdzewnej, stali kutej bądź staliwa, w zależności od 
ciśnienia gazu. Obudowy mogą być wykonane ze 

stali nierdzewnej odpornej na korozję, która nastę-
puje szybciej w otoczeniu mieszaniny gazów, takich 
jak CO2 czy powietrze. 

Ciecz, która dostaje się do wnętrza odwadniacza 
spływa w dół. W momencie kiedy podnosi się poziom 
cieczy, pływak także zaczyna się unosić powodując 
odpowiednie otwarcie zaworu, tak aby przepływ wy-
lotowy równoważył przepływ wlotowy. Następnie, 
zmiany spływającej cieczy podnoszą lub obniżają 
poziom wody, przez co otwierają lub dławią zawór. 
Dzięki temu odwadnianie jest ciągłe i całkowite oraz 
proporcjonalne do ilości cieczy jaka ma być odwod-
niona. Jednakże, przepływ gazu może być stały lub 
może on zmieniać się gwałtowanie w zależności od 
cech i wymagań systemu. Napływ cieczy może być 
sporadyczny, bądź też napływ może następować fala-
mi. Warto zaznaczyć, że czasami przepływ jest bardzo 
mały, co wymaga dławienia zaworu lub nawet szczel-
nego zamknięcia. 

DOBÓR ODWADNIACZA
Dla uzyskania wymiernych korzyści ze stosowa-

nia odwadniaczy do powietrza/gazów należy odpo-

Charakterystyka pracy 
odwadniacza 
dzwonowego 
do powietrza/gazów

Odwadniacz zalany, brak powietrza, dzwon 
opuszczony, zawór odwadniacza otwarty.

Odwadniacz podczas działania, dzwon unie-
siony. Powietrze przepływa poprzez odpo-
wietrznik w dzwonie i zbiera się na szczy-
cie odwadniacza.

Woda dostaje się do dzwonu aby zastąpić 
powietrze przepływające przez odpowietrz-
nik w dzwonie. powoduje to wzrost ciężaru 
dzwonu dopóki… 

… nacisk na dźwignię uchyla zawór. Powie-
trze na szczycie odwadniacza ucieka, a za 
nim podąża olej i woda. Ciecz w rurze przed 
odwadniaczem wpływa do dzwonu poprze-
dzany przez powietrze. 

Powietrze wypiera ciecz i nadmiar ole-
ju z dzwonu, przywraca warunki ukazane 
w schemacie powyżej.
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wiednio dobrać urządzenie pod względem rozmiaru 
oraz ciśnienia do odpowiedniego zadania. Istotny 
jest także prawidłowy montaż oraz utrzymanie od-
wadniacza w dobrej kondycji.

Najbardziej istotne aspekty przy doborze odwad-
niaczy to:
– wydajność odwadniacza: jeden z najbardziej 

istotnych parametrów. Określa maksymalną ilość 
odprowadzanej cieczy. W przypadku dobrania 
urządzenia o zbyt małej przepustowości, może się 
okazać, że odwadniacz nie będzie w stanie zrzucić 
wymaganej ilości wody czy oleju,

– różnica ciśnień: jest to różnica pomiędzy ciśnieniem 
na wejściu do odwadniacza a ciśnieniem na wyjściu 
za odwadniaczem. Różnica musi być dodatnia aby 
odwadniacz działał prawidłowo. Zdarza się, że na in-
stalacji, ciśnienie wejściowe jest niższe od tego, któ-
re powinno być dostarczone, więc należy uwzględ-
nić rzeczywiste warunki, które panują na instalacji,

– maksymalne dopuszczalne ciśnienie: odwadniacz 
musi być w stanie wytrzymać maksymalne ciśnie-
nie dopuszczalne na instalacji lub maksymalne 
ciśnienie projektowe. Nie musi pracować na tym 
ciśnieniu ale powinien wytrzymać maksymalne 
parametry, które mogą wystąpić w układzie.

SEPARACJA WODY
Jako, że woda w instalacjach prowadzi do obni-

żenia wydajności, powoduje uderzenia hydrauliczne, 
przyspiesza korozję zaworów czy rurociągów oraz 
stwarza mnóstwo innych problemów, warto zastano-
wić się nad montażem separatorów na instalacjach. 
Separatory cyklonowe produkowane przez fi rmę 
Armstrong wytrącają drobinki wody używając do 
tego siły odśrodkowej, przez wprowadzenie strumie-
nia sprężonego powietrza w ruch wirowy. Wytrącona 

woda spływa po ścianach 
separatora i kierowana jest 
do odpływu. Za odpływem 
montuje się odwadniacz, 
który ma za zadanie od-
prowadzić skropliny. 

Zalety separatorów cy-
klonowych:
– ruch cyklonowy mak-

symalizuje separację 
wody,

– spadek ciśnienia jest 
bardzo niski,

– brak części ruchomych 
oznacza brak awarii.

ODWADNIACZE 
W SYSTEMIE 
GAZOWYM 
– TO SIĘ OPŁACA

Istnieje wiele alter-
natyw dla systemów od-
wadniania sprężonego 
powietrza/gazu. Prawi-
dłowo zainstalowane od-
wadniacze i separatory 
są kluczem do natych-
miastowego oraz ciągłe-
go odprowadzania cieczy 

z instalacji, bez strat powietrza lub gazu. Usuwając 
niepotrzebną wilgoć tworzymy system dużo bardziej 
efektywnym, dzięki czemu ograniczamy wydatki 
związane z produkcją mediów oraz obniżamy koszty 
utrzymania instalacji.

Igor Zotów

Absolwent Politechniki Gdańskiej, na 
Wydziale Mechanicznym. Od 2011 
roku zajmuje się armaturą przemy-
słową, głównie w układach pary 
i kondensatu. W Introlu pracuje od 
2013 na stanowisku Specjalisty ds. 
armatury przemysłowej.

Tel: 601 55 33 01

Przekrój separatora 
cyklonowego

Powietrze
Korpus

Suche powietrze

Końcówka wylotowa

Przegroda

do odwadniacza
Odpływ

Ścianka

Uproszczona instalacja
Dodatkowe pionowe oraz poziome 
wloty oraz poziomy  wylot
eliminuj  potrzeb  u ycia dodatkowych
z czek lub przerabiania
instalacji.

Niskie koszty
utrzymania
Cz ci wewn trzne ze stali 
kwasoodpornej s  odporne
na korozj  oraz obni aj  
cz stotliwo  konserwacji

Uszczelnienie
Mechanizm zaworowy zapewnia
szczelne zamkni cie, co zapobiega
stratom powietrza. 

Naprawa bez
zdejmowania z linii

atwa naprawa bez 
demonta u odwadniacza
z instalacji

Zmniejszone
zapotrzebowanie na
czyszczenie
Wbudowana kiesze  na
zanieczyszczenia gromadzi
je z dala od gniazda zaworu

Wydajna praca
Prosty  mechanizm p ywakowy
odprowadza otwiera si  tylko 
w obecno ci cieczy – nie 
ma strat powietrza

Widoczno  cz ci
wewn trznych
Mo na obserwowa  
Zmieniaj ce si  warunki
w odwadniaczu oraz
rozpozna  problemy

Odporno  na korozj
Korpus z polisulfonu oraz 
pokrywa ze wzmocnionego
nylonu zapewniaj  wyd u on
ywotno  oraz odporno

na korozj

Budowa odwadniacza 
pływakowego, 
na przykładzie 
odwadniacza 

Armstrong 1-LDC
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KRÓTKA HISTORIA HART
Protokół HART (Highway Addressable Remote 

Transducer) powstał w połowie lat 80-tych dzięki 
Rosemount Inc. i przeznaczony był do zastosowania 
z inteligentnymi urządzeniami pomiarowymi. Pier-
wotnie był produktem fi rmowym, wkrótce jednak 
stał się protokołem otwartym i w roku 1990 powsta-
ła grupa użytkowników HART (HART User Group). 
W roku 1993 znak towarowy i wszystkie pozostałe 
prawa protokołu przekazane zostały HART Commu-
nication Foundation (HCF). Do dziś protokół pozo-
staje ogólnodostępny i bezpłatny dla wszystkich, 
bez honorarium autorskiego (Źródło: HCF).

HART jest protokołem komunikacji cyfrowej, któ-
ry umożliwia komunikację z urządzeniem znajdują-
cym się w terenie. Komunikacja umożliwia odczyt 
i zapis ustawień, odczyt wyników pomiarów, odbiór 
danych diagnostycznych itp.

PRZEWODOWY I BEZPRZEWODOWY 
SYGNAŁ HART

Przewodowy protokół HART używa sygnału ko-
munikacji cyfrowej Frequency Shift Keyed (FSK) na-
łożony na standardowy sygnał analogowy 4-20mA. 
Przewodowy przetwornik HART jest kompatybilny 
z systemami kontroli analogowej.

WirelessHART™ został zatwierdzony i ratyfi ko-
wany przez radę nadzorczą HCF (HCF Board of Di-
rectors) i wprowadzony na rynek we wrześniu 2007 
roku stając się pierwszym ofi cjalnie wypuszczonym 
na rynek przemysłowy standardem komunikacji 
bezprzewodowej. Sieć WirelessHART™ przesyła dane 
drogą radiową zgodnie z IEEE 802.15.4, w paśmie 
2.4GHz. Każde urządzenie w sieci mesh network 
może służyć jako router dla komunikatów pochodzą-
cych z innych urządzeń. Przetwornik WirelessHART™ 
nie ma sygnału analogowego, i posiada tylko sygnał 
cyfrowy, który jest dostępny bezprzewodowo lub 
przez zacisk śrubowy.

Ponieważ przetwornik jest bezprzewodowy, za-
silanie nie może zostać dostarczone używając kabli; 
zamiast tego przetwornik zasilany jest z baterii. Ży-
wotność baterii i szybkość komunikacji są odwrotnie 
proporcjonalne. Czasem przetworniki bezprzewo-
dowe mogą zostać zaprogramowane tak, aby nie 
przesyłały sygnału bezprzewodowego zbyt często, 
co wpływa na wydłużenie żywotności baterii. Szyb-
kość komunikacji może zostać zwiększona jeżeli jest 
to konieczne. Możliwe jest używanie WirelessHART™ 
nawet na obwodach regulacji. W praktyce przetwor-
niki WirelessHART™ używane są zwykle w aplikacjach 
do monitorowania, które wykazują tendencję do po-
wolnych zmian, oraz w przypadku aplikacji trudnych 
do okablowania.

Warto zaznaczyć, że wszelkie istniejące prze-
tworniki przewodowe HART mogą zostać zamienione 

na bezprzewodowe przez dodanie odpowiedniego 
adaptera bezprzewodowego. Jeżeli układ sterowa-
nia jest analogowy, odczytujący tylko sygnał prądo-
wy, dodatkowy system hosta WirelessHART™ może 
zostać dobudowany do układu dając dostęp do 
wszystkich dodatkowych informacji w urządzeniach 
HART. Może to także obejmować informacje, które 
nie są dostępne za pośrednictwem systemu kontroli 
analogowej, na przykład zaawansowana diagnosty-
ka i przewidywanie konserwacji.

HART – STATUS I PRZYSZŁOŚĆ
Do tej pory zainstalowano ponad 30 milionów 

urządzeń HART, które pracują na całym świecie. 
Technologia przewodowa HART jest najpowszech-
niej używanym protokołem komunikacji obiekto-
wej dla inteligentnego oprzyrządowania procesu. 
Udział HART jest równy prawie połowie zainsta-
lowanej bazy inteligentnych przetworników. Róż-
ne badania szacują wzrost i rozwój HART także 
w przyszłości. WirelessHART™ wydaje się być no-
wym, dodatkowym impulsem rozwoju dla proto-
kołu HART. Dane pochodzące z badań przewidują 
wzrost wykładniczy dla WirelessHART™ w ciągu 
kolejnych 10 lat.

CO OZNACZA „KONFIGURACJA”
Konfi guracja przetwornika HART oznacza zmia-

nę ustawień przetwornika i jego parametrów. Zwy-
kle konfi guracja wykonywana jest z komunikatorem 
HART lub oprogramowaniem konfi guracyjnym.

Ważne jest, aby pamiętać, że chociaż komunika-
tor może być używany do konfi guracji, nie może być 
używany do wzorcowania metrologicznego. Konfi -
gurowanie parametrów przetwornika HART z komu-
nikatorem nie jest wzorcowaniem metrologicznym 
i nie zapewnia dokładności. W przypadku prawdzi-
wego wzorcowania zawsze potrzebny jest wzorzec 
odniesienia.

JAK WZORCOWAĆ PRZEWODOWY 
PRZETWORNIK HART

Należy zaznaczyć, że przewodowy przetwornik 
HART ma dwa różne wyjścia, które mogą być używa-
ne i wzorcowane: analogowe wyjście mA i cyfrowe 
wyjście HART. W większości przypadków klienci cią-
gle jeszcze używają wyjścia analogowego.

Aby wzorcować wyjście analogowe należy ge-
nerować lub mierzyć wejście przetwornika i w tym 
samym czasie mierzyć wyjście przetwornika.

Do tego celu potrzebny jest dwufunkcyjny kali-
brator umożliwiający jednoczesną kalibrację wejścia 
i wyjścia lub, alternatywnie, dwa oddzielne kalibra-
tory jednofunkcyjne.

Proces wzorcowania zmienia się trochę jeżeli 
chcemy wzorcować wyjście cyfrowe HART. Oczy-
wiście nadal potrzebne jest generowanie/pomiar 
wejścia przetwornika w taki sam sposób jak dla 
przetwornika analogowego, przy zastosowaniu ka-

Wzorcowanie przetworników WirelessHART™

Przetworniki WirelessHART™ stają się coraz bardziej popularne i stosowane są w coraz większej ilości systemów. 
Czym one są i czym różnią się od przewodowych przetworników HART? Dlaczego przetworniki WirelessHART™ 

wymagają wzorcowania i jak takie wzorcowanie można wykonać? 
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libratora. Aby odczytać wyjście przetwornika HART, 
potrzebny jest dodatkowo komunikator HART.

W przypadku wyjścia analogowego lub cyfro-
wego potrzebne jest wzorcowanie w kilku punkach 
w całym zakresie i zapisanie wyników wzorcowania.

JAK WZORCOWAĆ PRZETWORNIK
WirelessHART™

Po pierwsze należy pamiętać, że chociaż prze-
twornik WirelessHART™ posiada inny sposób przesy-
łu danych niż przetwornik przewodowy HART, także 
musi być on wzorcowany. Ponieważ wzorcowanie 
weryfi kuje dokładność przetwornika, tj. zależność 
między fi zycznym wejściem i wyjściem przetworni-
ka, potrzeba kalibracji nie zależy od typu wyjścia, 
bez względu na to czy jest ono bezprzewodowe czy 
przewodowe, cyfrowe czy analogowe.

Wejście przetwornika WirelessHART™ musi być ge-
nerowane (lub mierzone) w taki sam sposób jak ma to 
miejsce przy przetworniku przewodowym HART z wyj-
ściem analogowym, używając wzorca (kalibratora). Wyj-
ście przetwornika musi być odczytywane w tym samym 
czasie. Pamiętajmy, że przetwornik WirelessHART™ nie 
ma żadnego wyjścia analogowego, wyposażony jest za-
tem tylko w wyjście cyfrowe. Odczyt wyjścia cyfrowego 
można wykonywać na dwa różne sposoby.

Pierwszą metodą jest odczyt sygnału wyjściowe-
go drogą bezprzewodową, jednak wtedy sygnał bez-
przewodowy może być bardzo wolny. W zależności 
od konfi guracji przetwornika, może on transmito-
wać swoje wyjście tylko jeden raz na minutę. W każ-
dym razie, sygnał bezprzewodowy rzeczywiście nie 
jest odpowiedni dla wykonywania wzorcowania. Na 
przykład, w przypadku wzorcowania przetwornika 
ciśnienia mogą występować niewielkie nieszczelno-
ści w połączeniach ciśnieniowych lub przewodach 
giętkich, powodując stosunkowo częste zmiany wej-
ścia. Jeżeli odczyt wyjścia jest wykonywany bardzo 
rzadko, może wystąpić niepewność i błąd między 
wprowadzonymi do pamięci danymi wzorcowania 
wejścia i wyjścia. Tak więc, jeżeli występuje potrze-
ba adiustacji przetwornika lub wykonania jakichkol-
wiek innych konfi guracji, nie należy tego dokony-
wać bezprzewodowo.

Wszystkie przetworniki WirelessHART™ mają 
także zaciski śrubowe umożliwiające przewodowe 
połączenie z przetwornikiem. Jeżeli jest on pod-
łączony za pośrednictwem zacisków śrubowych, 
wyjście cyfrowe można odczytać wystarczająco 
szybko dla potrzeb wzorcowania. Dlatego prze-
twornik WirelessHART™ powinien być wzorcowany 
z połączeniem przewodowym do zacisków śrubo-
wych przetwornika.

Wejście może być generowane lub mierzone 
przy pomocy kalibratora referencyjnego. Wyjście 
musi być odczytywane przy pomocy komunikatora 
HART podłączonego do zacisków śrubowych. Ponie-
waż przetworniki WirelessHART™ są wykonywane 
zgodnie ze standardem protokołu HART7, koniecz-
ne jest używanie komunikatora wspierającego ten 
standard. Jeżeli używany jest osobny kalibrator dla 
wejścia i osobny komunikator dla wyjścia, odczyty 
muszą być zapisywane ręcznie w celu sporządzenia 
dokumentacji wzorcowania. Posiadając kalibrator 
i komunikator wbudowany w jedno urządzenie, wej-
ście i wyjście mogą być obsługiwane jednocześnie . 
Jeżeli kalibrator taki umożliwia dodatkowo zapisy-
wanie wyników wzorowania w pamięci wewnętrz-
nej, to wzorcowanie może być dokumentowane au-
tomatycznie bez użycia papieru.

Jeżeli przy wzorcowaniu prze-
twornika WirelesHART™ douszczalne 
błędy zostały przekroczone, należy 
przeprowadzić jego adiustację. Ad-
iustacja ta obejmuje wóczas blok 
czujnika A/D. Natomiast przy prze-
tworniku przewodowym może jesz-
cze obejmować blok wyjścia analo-
gowego D/A.

DLACZEGO POTRZEBNE 
JEST WZORCOWANIE

Nowoczesny przetwornik jest 
reklamowany jako inteligentny 
i bardzo dokładny. Czasami można 
spotkać się z opinią, że wcale nie 
występuje potrzeba wzorcowania 
ponieważ przetworniki są tak „inteli-
gentne”. Dlaczego więc inteligentne 
przetworniki wymagają wzorcowa-
nia?

Przede wszystkim dlatego, że 
zmiana rodzaju wyjścia przetworni-

ka nie zmienia podstawowej konieczności wzorco-
wania.

Główne przesłanki konieczności wzorcowania to:
nawet najlepsze urządzenia wykazują dryft w mia-• 
rę upływu czasu, szczególnie jeżeli używane są 
w wymagających warunkach procesu technolo-
gicznego,
wymagania stawiane przez stosowne przepisy, takie • 
jak systemy zapewnienia jakości, systemy bezpie-
czeństwa, systemy ochrony środowiska, normy itp.,
przyczyny ekonomiczne: wszelkie pomiary mają • 
przełożenie na efekty ekonomiczne,
przyczyny związane z bezpieczeństwem: bezpie-• 
czeństwo pracownika jak i bezpieczeństwo klien-
ta/pacjenta,
w celu osiągnięcia wysokiej i zgodnej z wymaga-• 
niami jakości produktu i optymalizacji procesów,
względy związane z ochroną środowiska.• 

Schemat blokowy 
zasady działania 

przetwornika HART 
przewodowego 

i bezprzewodowego 

Przetwornik HART przewodowy i bezprzewodowy

Przetwornik HART przewodowy

WYJŚCIE

dostrajanie 
czujnika

WEJŚCIE

dostrajanie 
analogowe

4…20 mA
PV

D/ACPUA/D

 

Przetwornik HART bezprzewodowy
WYJŚCIE

WEJŚCIE

zaciski śrubowe 
A/D CPU

dostrajanie
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ZAAWANSOWANY OBIEKTOWY KALIBRATOR 
I KOMUNIKATOR MC6 FIRMY BEAMEX

Nowy MC6 fi rmy Beamex obejmuje obiektowy 
komunikator i wyjątkowo dokładny wielofunkcyjny, 
dokumentujący kalibrator procesowy. Używając MC6 
fi rmy Beamex możliwe jest generowanie/pomiar wej-
ścia inteligentnego przetwornika, w tym samym cza-
sie wykonywany jest odczyt wyjścia cyfrowego. W ten 
sposób może to być wykonywane jednocześnie i wy-
niki będą automatycznie wprowadzane do pamięci 
MC6 umożliwiając przeglądanie w późniejszym czasie 
lub przesyłanie do oprogramowania kalibracyjnego 
i wydruk w formie świadectwa wzorcowania. 

MC6 obejmuje obiektowy pełny komunikator 
dla protokołów HART, WirelessHART™, FOUNDATION 
Fieldbus H1 i Profi bus PA, służący do konfi gurowa-
nia i wzorcowania inteligentnych przetworników. 
Wszystkie wymagane układy elektroniczne są wbu-
dowane, włącznie z zasilaniem i wymaganymi impe-
dancjami dla protokołów.

Podczas gdy normalny komunikator HART może 
być używany tylko do konfi gurowania i odczytu wyj-
ścia cyfrowego HART, samodzielnie nie może być 
używany do wzorcowania lub adiustacji przetworni-
ków. Potrzebny jest dodatkowy kalibrator, który bę-
dzie używany do tego celu, co prowadzi do potrzeby 
posiadania dwóch oddzielnych urządzeń, które nie 
dysponują procedurami automatycznego wzorco-
wania i sporządzania dokumentacji. Dlatego urzą-
dzenie takie jak MC6 fi rmy Beamex jest idealnym 
narzędziem do wzorcowania i konfi guracji przetwor-
ników przewodowych HART lub bezprzewodowych 
WirelesHART.

PRZYKŁAD WZORCOWANIA
W naszym przykładzie będziemy rozważać wzor-

cowanie przetwornika temperatury WirelessHART™ 
Emerson 648. Przetwornik został skonfi gurowany dla 
pomiaru RTD z czujnikiem typu Pt100 (Alpha385). Na-
leży odłączyć czujnik RTD i podłączyć do MC6 w celu 

symulacji czujnika RTD. Kolejno 
należy podłączyć zacisk HART 
MC6 do zacisków śrubowych 
przetwornika (wyjście cyfrowe) 
i skonfi gurować MC6 dla odczy-
tu zmiennej głównej PV (Prima-
ry Variable) przetwornika. Za-
kres, który ma być wzorcowany 
wynosi od 0ºC do 100ºC. Należy 
skonfi gurować MC6 tak, aby 
zmiana sygnału wejściowego 
odbywała się od 0ºC do 100ºC 
w krokach 25%, stopniowanych 
w górę i w dół. Następnie na-
leży skonfi gurować MC6 tak, 
aby czas oczekiwania w każ-
dym kroku wynosił 10 sekund 
i umożliwiał stabilizację prze-
twornika. Oczywiście tłumienie 
przetworników powinno zostać 
uwzględnione przy podejmo-
waniu decyzji o zwłoce kalibra-
cji. Jako zakończenie opisanych 
kroków, zaprogramowaliśmy 
maksymalną tolerancję błędu 
wynoszącą 0,5% pełnej skali.

Jeżeli podłączenie zostało zakończone, możliwe 
jest rozpoczęcie wzorcowania. Wzorcowanie będzie 
przechodzić przez wymagane kroki wejściowe cał-
kowicie automatycznie, z zatrzymaniem na zwłokę, 
a następnie wykonywany będzie kolejny krok. Kiedy 
wzorcowanie zostanie zakończone, pojawi się okien-
ko dialogowe podające pozytywny lub negatywny 
wynik wzorcowania. Kolejną czynnością, którą na-
leży wykonać jest zapisanie wzorcowania w pamię-
ci MC6. Później można będzie załadować wyniki 
wzorcowania do oprogramowania zarządzającego 
wzorcowaniem, aby zostały wprowadzone do bazy 
danych w celu wydrukowania świadectwa, jeżeli jest 
to wymagane.

Jeżeli wzorcowanie As-Found zakończy się wy-
nikiem negatywnym lub jeżeli chcesz adiustować 
przetwornik, możesz skorzystać z komunikacji HART 
MC6. W trakcie adiustacji, możliwa jest jednoczesna 
symulacja wymaganego wejścia używając MC6, więc 
żadne inne urządzenie nie jest potrzebne. Kiedy 
wzorcowanie zostanie już zakończone, należy wyko-
nać inną procedurę automatycznego wzorcowania 
w celu przeprowadzenia wzorcowania As-Left.

Opracowanie
Sławomir Kowalczyk

Ukończył wydział Automatyki 
Elektroniki i Informatyki Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach, Specjal-
ność Systemy Pomiarowe. 
W Introlu pracuje od 17 lat, od 
2000 roku na stanowisku kierow-
nika działu kalibratorów.

tel. 32 789 01 22

Źródło: Calibrating WirelessHART™ transmitters.
Pierwotna publikacja w „Calibration World”, 
Winter 2014, Beamex Oy Ab.
Przekład na język polski i publikacja za zgodą 
of Beamex Oy Ab.

Kalibrator MC6 
z funkcją wzorcowania 
przetworników 
WirelessHART™
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Szkolenie PLC cz. 11
Podstawowe instrukcje sterownika TECO TP03

Po ogólnikowej charakterystyce sterownika TP03 dokonanej w poprzedniej odsłonie szkolenia, czas na analizę 
konkretnych instrukcji arytmetycznych, logicznych oraz sterujących przepływem programu w jednostce cen-
tralnej. Przedstawiony zostanie sposób wykorzystania przykładowych funkcji w rzeczywistych rozwiązaniach 
funkcjonalnych.

STRUKTURA PAMIĘCI WEWNĘTRZNEJ 
STEROWNIKA

Zanim przejdziemy do charakterystyki wybra-
nych instrukcji, należy napisać kilka słów na temat 
konstrukcji rejestrów tworzących pamięć jednost-
ki centralnej. Podstawową i zarazem najczęściej 
wykorzystywaną komórką pamięci jest rejestr 16-
bitowy. W przypadku liczb całkowitych (INT) obej-
muje on zakres od -32767 do 32767 (ostatni bit 
wykorzystywany jest jako bit znaku). Jeśli podany 
zakres jest niewystarczający dla danej aplikacji, 
istnieje możliwość wykorzystania dwóch kolejnych 
rejestrów aby obsłużyć liczby całkowite 32-bitowe. 
Podobnie jest w przypadku liczb rzeczywistych, 
gdzie użytkownik ma możliwość określenia dwóch 
kolejnych rejestrów 16-bitowych jako miejsce 
w pamięci przechowujące 32-bitową liczbę typu 
REAL. Wybór typu liczb przechowywanych w reje-
strach nie odbywa się na poziomie parametrów 
samej pamięci, ale na poziomie wykorzystywa-
nych instrukcji arytmetycznych. W zależności od 
zastosowanej funkcji (16 lub 32-bitowej), sterow-
nik traktuje wskazane rejestry jako niezależne lub 
powiązane.

OPERACJE LOGICZNE
Operacje logiczne należą do podstawowych 

działań realizowanych na sterownikach PLC. Można 
wśród nich wyróżnić wiele rodzajów, od prostych do 
bardzo złożonych, jednak te najprostsze sprowadza-
ją się do analizy pojedynczego wejścia binarnego 
oraz ustawienia pojedynczego wyjścia. Są to więc 
kluczowe operacje przy projektowaniu funkcjonal-
ności oprogramowania tworzonego na sterowniki. 
W przypadku instrukcji wejściowych możemy wy-
różnić:

instrukcję analizy stanu aktywnego wejścia bi-• 
narnego – cewka normalnie otwarta,
instrukcję analizy stanu nieaktywnego wejścia • 
binarnego – cewka normalnie zamknięta,
instrukcję analizy zmiany ze stanu aktywnego na • 
nieaktywny – wykrywanie zbocza opadającego,
instrukcję analizy zmiany ze stanu nieaktywnego • 
na aktywny – wykrywanie zbocza narastającego.

W przypadku cewek analizujących statyczny 
stan wejścia, instrukcje znajdujące się za nimi 
wykonywane są cały czas gdy dana cewka jest 
zwarta lub rozwarta. W przypadku elementów wy-
krywających dynamiczną zmianę stanu, instrukcje 
znajdujące się za nimi wykonywane są tylko raz, 
w momencie konkretnej zmiany stanu styku wej-
ściowego.

OPERACJE ARYTMETYCZNE 
ORAZ OPERACJE PRZESUNIĘCIA DANYCH

Najczęściej wykorzystywanymi funkcjami aryt-
metycznymi są dodawanie, odejmowanie, mnoże-
nie oraz dzielenie. Wszystkie wymienione funkcje 
występują w dwóch wersjach. W przypadku ope-
racji na liczbach całkowitych wykorzystuje się in-
strukcje:

add – dodawanie,• 
sub – odejmowanie,• 
mul – mnożenie,• 
div – dzielenie.• 

O ile instrukcje dodawania, odejmowania oraz 
mnożenia nie generują nieścisłości związanych z wy-
nikiem, o tyle instrukcja dzielenia może wprowadzić 
programistę w błąd w momencie dzielenia liczb, 
które dzielą się z resztą. Posługując się wyżej wy-
mienioną instrukcją, uzyskamy wynik dzielenia za-
okrąglony w dół do liczby wielokrotności dzielników 
zawierających się w dzielnej. Przykładowo dzieląc 
liczbę 10 przez liczbę 7, wynikiem będzie liczba 1. 
W przypadku gdy liczby dzielą się przez siebie bez
reszty z dzielenia, wyżej wymieniony problem/oso-
bliwość nie występuje.

W przypadku konieczności stosowania liczb 
zmiennoprzecinkowych, wykorzystujemy poniższe 
instrukcje:

deadd – dodawanie liczb typu REAL,• 
desub – odejmowanie liczb typu REAL,• 
demul – mnożenie liczb typu REAL,• 
dediv – dzielenie liczb typu REAL.• 

Stosowanie tych funkcji umożliwia wykona-
nie wszystkich operacji arytmetycznych z wyma-
ganą dokładnością. Należy natomiast pamiętać 
o odpowiednim podzieleniu pamięci w momencie 
planowania struktury programu, po to aby nie wy-
korzystywać zajętych już miejsc (liczby typu REAL 
przechowywane są w dwóch kolejnych rejestrach). 
W przypadku tym, najwygodniej jest posługiwać 
się tylko parzystymi lub nieparzystymi indeksami 
rejestrów.

Aby dokonać konwersji liczby całkowitej na licz-
bę zmiennoprzecinkową lub odwrotnie posługujemy 
się następującymi instrukcjami:

int – przy przejściu na liczbę całkowitą,• 
fl t – przy konwersji na liczbę zmienno-• 
przecinkową.

Szkolenie prowadzi:

Dominik Szewczyk

tel.: 32 789 00 13
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Pierwsza z instrukcji rezerwuje jeden rejestr wyj-
ściowy, natomiast druga, jak zostało wspomniane 
wyżej, rezerwuje dwa kolejne miejsca w pamięci.

Jedną z najistotniejszych operacji sterujących 
jest instrukcja przesunięcia danych z jednej komór-
ki rejestru do drugiej lub operacja inicjująca dane, 
czyli wprowadzająca je do pamięci sterownika. 
W zależności od rodzaju oraz rozmiaru liczb, na któ-
rych przeprowadzane są operacje, wykorzystujemy 
instrukcję mov (w przypadku liczb całkowitych) lub 
demov (w przypadku liczb zmiennoprzecinkowych). 
Podobnie jak miało to miejsce przy instrukcjach aryt-
metycznych, pierwsza z nich rezerwuje jeden rejestr, 
natomiast druga dwa. Z punktu widzenia programu, 
wykorzystanie operacji przesunięcia jest takie samo 
w przypadku inicjacji rejestru oraz w przypadku 
przenoszenia danych z jednego rejestru do drugiego. 
W pierwszym przypadku źródłem danych jest stała 
liczba, natomiast w drugim zawartość wskazanego 
rejestru początkowego.

STEROWANIE WYKONANIEM 
PROGRAMU

Środowisko TP03- PCLink umożliwia utworzenie 
ośmiu podprogramów, z których jeden ma rangę 
programu nadrzędnego (main). Wywołanie pozosta-
łych programów odbywa się z programu głównego 
lub z innych programów podrzędnych. Istotne jest 
zachowanie odpowiedniej hierarchii wywołań. Skok 
warunkowy do konkretnego podprogramu odbywa 
się poprzez wykorzystanie instrukcji call, w której 
jako parametr podawany jest numer programu do 
którego należy się odwołać. Wywołanie programu 
odbywa się bez podania argumentów wejściowych, 
ponieważ wszystkie dane wykorzystywane w projek-
cie są deklarowane globalnie. W momencie zakoń-
czenia skanowania kodu programu podrzędnego, 
wskaźnik programu głównego wraca na 
miejsce z którego wykonywany był skok 
i kontynuowane jest skanowanie progra-
mu nadrzędnego.

WYKORZYSTANIE OPISANYCH 
STRUKTUR NA PRZYKŁADZIE 
RZECZYWISTEGO PROGRAMU

Na kilku poniższych ilustracjach znajduje się kod 
źródłowy programu głównego (main) oraz progra-
mów podrzędnych.

Analiza działania: Skanowanie rozpoczyna się 
od pierwszej linii programu głównego. Znacznik 
M8002 jest znacznikiem systemowym, aktywnym 

tylko podczas pierwszego skanowania kodu. Dlate-
go też na samym początku wykonania programu, do 
odpowiednich rejestrów wpisywane są stałe liczby 
– całkowite, wartości 10 oraz 7 do rejestrów kolejno 
D0 oraz D1, a także zmiennoprzecinkowe liczby 10.0 
oraz 7.0 do rejestrów kolejno D10 oraz D12. Przerwa 
w numeracji podyktowana jest wspomnianym pro-
blemem zajętości pamięci, gdyż liczby zmiennoprze-
cinkowe zajmują dwa kolejne rejestry. 

Poniżej znajdują się dwie linie kodu odpowie-
dzialne za skok do podprogramów P1 oraz P2. Ostat-
nia instrukcja programu głównego jest informacją 
dla sterownika o tym, iż w tym miejscu kończy się 
skanowanie pętli głównej.

W momencie wykrycia zbocza narastającego na 
wejściu binarnym X0, wskaźnik wykonywania pro-
gramu przechodzi do początku podprogramu P1, 
natomiast w momencie wykrycia takiego zbocza na 
wejściu X1, program wykonuje skok do podprogra-
mu P2.

W podprogramie P1 znajdują się tylko dwie li-
nie kodu. Jedna z nich zapoczątkowana jest znacz-
nikiem M8000. Jest to znacznik aktywny przez cały 
czas wykonania programu – konieczny ze względu 
na przymus obecności instrukcji wejściowej przed 
każdą standardową instrukcją wyjściową. Linia ta 
realizuje dzielenie zawartości rejestru D0 przez 
zawartość rejestru D1. Wcześniej wpisane do tych 
rejestrów, całkowite liczby to kolejno 10 oraz 7. 
Wynikiem dzielenia jest więc liczba 1, która zosta-
je wpisana do rejestru wynikowego D2. Druga linia 
realizuje powrót do programu głównego. Jak można 
zobaczyć, operacja powrotu jako jedna z nielicznych 
nie wymaga instrukcji wejściowej.

W podprogramie P2 zrealizowano podobne 
operacje jak miało to miejsce w P1. Różnica tkwi 
w typie danych, które biorą udział w obliczeniach. 
Dzielenie dotyczy liczb rzeczywistych, więc wynik 
także jest liczbą rzeczywistą. Instrukcja obecna 
w drugiej linii podprogramu dokonuje konwersji 

liczby zmiennoprzecinkowej na całkowi-
tą. Z punktu widzenia optymalizacji kodu, 
takie rozwiązanie ma sens tylko w mo-
mencie, gdy większość operacji arytme-
tycznych, ze względu na ich charakter, 
realizujemy na liczbach rzeczywistych; 
natomiast wynik chcemy przedstawić 
w postaci liczby całkowitej. W tym mo-
mencie zaokrąglania dokonujemy tylko 
raz. W przypadku gdy realizowalibyśmy 
skomplikowane obliczenia i zastosowa-
libyśmy instrukcje dla liczb całkowitych, 
w sytuacji gdy cząstkowe wyniki także nie 

byłyby całkowite, zaokrąglanie miałoby miejsce 
w każdym kroku. Mogłoby to prowadzić do znacz-
nych błędów w obliczeniach.
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Rysunek 1
Program główny

Rysunek 3
Podprogram 2

Rysunek 2 
Podprogram 1
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Pierwszy na świecie sygnalizator wibracyjny poziomu
cieczy o temperaturze od -196°C do +450°C

Sygnalizator wibracyjny VEGASWING 66 
• temperatura od -196°C do +450°C
• ciśnienie od -1 do 160 bar
• niewrażliwość na pianę, opary, zmianę gęstości i przewodności
• brak konieczności kalibracji
• możliwość przedłużenia do 3 m
• ATEX i SIL2/3


