
3. Vznik internej technickej
normy TN 18 0059: Technické
po�iadavky na systémy riadenia
technologických procesov

Koordinácia èinností pri obnove prístrojo-
vého vybavenia v spoloènosti a najmä v in-
vestiènej èinnosti pri nových stavbách by
nebola efektívne mo�ná bez �tandardizácie
technických po�iadaviek pre túto oblas�.
Prvé vydanie podnikového �tandardu, kto-
rý zoh¾adòuje kolektívnu skúsenos� a zása-
dy správnej projektovej praxe pre oblas�
meracej techniky v chemickom priemysle,
vzniklo v polovici 70. rokov. Prispelo k po-
tlaèeniu dominancie záujmov obchodných
a dodávate¾ských firiem nad záujmom che-
mického podniku, a to dôrazom na mini-
malizáciu celkových nákladov na prístrojo-
vé vybavenie poèas celej ich �ivotnosti.
Vyu�ívanie investiène síce nároènej�ej, ale
kvalitnej�ej techniky na najvy��ej mo�nej
technickej úrovni v dobe rie�enia projektu
a sofistikovaných projekèných rie�ení pri-
ná�a zní�enie nákladov na údr�bu a opravy
prístrojov, a tým aj celkových nákladov.
Ochrana tohto záujmu chemickej firmy je
aktuálna i v teraj�ích spoloèensko-ekono-
mických podmienkach a formulácia tech-
nických po�iadaviek na prístroje, ktoré sa
majú pou�íva� v chemickom podniku, ne-
stráca na aktuálnosti.

Úspechom pri uplatòovaní po�iadaviek in-
ternej technickej normy bolo svojho èasu
predpísanie pou�itia výluène nerezových
potrubí na rozvod prístrojového vzduchu
k prístrojom. Toto opatrenie prinieslo pod-
statné zní�enie porúch pneumatických prí-
strojov. Podobne sa �tandardným rie�ením
stalo pou�ívanie ochranných laminátových
skriniek na po¾né prístroje, i keï iba v ne-
dávnej dobe boli prevzaté do systému na-
�ich STN medzinárodné normy, posudzu-
júce prostredie, v ktorom prístroje pracujú
i s oh¾adom na riziko mechanického nára-
zu [3].

Do internej technickej normy boli v èase
prechodu od pneumatického systému
k elektronickému v 80. rokoch zapracova-
né výsledky intenzívneho prieskumu do-
stupných zdrojov v literatúre a na zahra-
nièných �pecializovaných výstavách
ACHEMA a INTERKAMA. Do technic-
kých rie�ení sa tak podarilo presadi� po�ia-
davku na dôsledné galvanické oddelenie
po¾ných prístrojov od vstupno-výstupnej

strany riadiacich systémov. Vïaka tomu
boli u� prvé in�talácie riadiacich systémov
úspe�né.

Trvalá aktualizácia firemného �tandardu
technických po�iadaviek na prístroje a na
projektové rie�enia nemô�e by� vzh¾adom
na intenzívne tempo vývoja nových mera-
cích technológií viazaná len na vlastný prie-
skum a skú�anie nových prístrojov.
Odborná skupina pracovníkov spoloènosti
spolu s kooperujúcimi samostatnými fir-
mami, dodávajúcimi pre spoloènos� DUS-
LO komplexné slu�by z oblasti merania
a procesných riadiacich systémov vrátane
servisu, sleduje a vyhodnocuje vývojové
trendy na prístrojovom trhu, testuje alter-
natívnych dodávate¾ov a ich produkty
a pod¾a potreby tie� iniciuje typové skú�ky
nových prístrojov. V súèasnej praxi práce
odbornej skupiny je s oh¾adom na minima-
lizáciu nákladov na skú�anie najefektívnej-
�ím spôsobom porovnávanie výsledkov ty-
pových skú�ok v skú�obniach nezávislých
organizácií a dostupných výsledkov skú-
�ok vzoriek prístrojov v prevádzkových
podmienkach. Tieto poznatky sú v rámci
odbornej skupiny doplòované o výsledky
skú�ok pri vstupnej kontrole pri príchode
prístrojov do niektorej z kooperujúcich fi-
riem a výmena skúseností v seminároch,
organizovaných v spoloènosti ProCS.

Významným zdrojom, vyu�ívaným pre
orientáciu odbornej práce na aktualizácii
technických po�iadaviek na prístroje, sú
odborné odporúèania spoloènosti NAMUR
(Normenareitsgemeinshaft für Mess- und
Regeltechnik in der Chemischen Indus-
trie). Poslaním tejto spoloènosti bolo od jej
zalo�enia v roku 1949 sledova� technický
pokrok v oblasti merania a regulácie v pod-
mienkach ve¾kých chemických spoloènos-
tí v Nemecku a zastupova� jednotný názor
pracovníkov z tejto oblasti voèi normalizaè-
ným grémiám a voèi výrobcom prístrojov.

4. Aktuálne problémy
a po�iadavky na vysielaèe tlaku,
tlakovej diferencie a hladiny

Vysielaèe tlaku, tlakovej diferencie a hladi-
ny mo�no vzh¾adom na vysokú poèetnos�
ich pou�itia v chemických zariadeniach po-
va�ova� za reprezentantov i viacerých ïal-
�ích skupín prístrojov. Technické po�iadav-
ky kladené na tieto vysielaèe mo�no preto
analogicky vz�ahova� i na ostatné prístroje.

4.1 Vo¾ba materiálov merných
a odde¾ovacích membrán vysielaèov
Preto�e zariadenia súèasných generácií
prístrojov na trhu sú prakticky neopravite¾-
né, k¾úèovým momentom pre úspe�nú vo¾-
bu správneho typu prístroja je správny vý-
ber materiálov z ponuky výrobcov.

Hrúbka kovovej membrány smie by�
s oh¾adom na jej limitovanú tuhos� v záuj-
me zachovania vysokej citlivosti merania
iba pribli�ne 0,1 mm. Korózne tabu¾ky,
inak u�itoèné pre stavbu chemických apa-
rátov a potrubí, sú pre tieto rozmery nepo-
u�ite¾né. Kon�truktéri prístrojov preto
musia pou�íva� dokonale rovnorodé výcho-
diskové materiály s vysokou koróznou
odolnos�ou, ktoré vynikajú dobrou zvari-
te¾nos�ou laserom alebo elektrónovým lú-
èom. V ponuke popredných výrobcov
prístrojov sa tak postupne objavili austeni-
tická nerezová oce¾ typu AISI 316 L,
Hasteloy C, Monel, titán a tantal. Pri výbe-
re prístrojov poskytujú seriózni výrobcovia
informaèné materiály o vzájomnej kompa-
tibilite jednotlivých pracovných látok s ma-
teriálom membrán, av�ak zodpovednos� za
výber je ponechaná na objednávate¾a prí-
stroja. Z tohto h¾adiska je pri výbere prí-
stroja zrejme vo výhode výrobca, ktorý je
schopný poskytnú� relevantné informácie
o koróznej odolnosti pou�itých materiálov.

Pre projekènú prax je dôle�ité re�pektova�
skúsenos�, �e k najintenzívnej�ej korózii
dochádza v�dy na rozhraní kvapaliny
a vzduchu nad jej hladinou (odhaduje sa
500-násobne vy��ia rýchlos� korózie oproti
plne ponorenej membráne. Dôsledná kon-
�trukcia tlakových odberov a zmysluplné
rie�enie ich vý�kového usporiadania je pre-
to samozrejmou po�iadavkou pri ka�dej
in�talácii vysielaèov tlakových velièín.

V dal�om pokraèovaní upozorníme na mo�-
né problémy pri prieniku vodíka do meracej
cely a budeme sa zaobera� aj pre�a�ite¾-
nos�ou vysielaèov tlaku a komunikáciou
s prevádzkovými prístrojmi v podmienkach
údr�by.
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