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Měření hladiny oleje ve větrné elektrárně
Větrné turbíny o průměru 70 m nejsou 

dnes ničím neobvyklým. Takoví obři se na 
pláních nebo v kopcích objevují běžně. Vý-
roba elektřiny převodem větrné energie se 
velmi rychle prosazuje po celém světě. Větr-
né elektrárny jsou dobrou investicí, protože 
jsou dostupné a vykazují dlouhou životnost. 
Jedním z nejdůležitějších procesů v gene-
rátoru převodu je mazání pohyblivých čás-
tí. Není-li mazání dostatečné, je vážně ohro-
žena životnost a ekonomická výkonnost ce-
lého projektu.

Ohromná hmotnost rotoru klade velké po-
žadavky na veškeré komponenty. Velmi důle-
žité je tedy dobré mazání, které brání opotře-
bení. Chod nasucho nebo nedostatečné ma-
zání převodovky mohou mít fatální dopad 
na celkovou životnost systému. Pro ochranu 
proti chodu nasucho je vhodné instalovat do 
olejové nádoby limitní spínače Vegaswing 51 
(obr. 1), které zajistí ochranu proti poškození 
přístroje, přitom nejsou cenově příliš nároč-
né. Pro detekci hladiny oleje v nádobě se vy-

užívají vibrační vidličky o délce 40 mm. Na 
milimetr přesné spínání zajišťuje stálý chod 
a bezúdržbový provoz větrné elektrárny. 

Limitní vibrační spínače řady Vegaswing 
50/60 patří mezi levné a spolehlivé spínače 
hladiny nejrůznějších kapalin. Tyto spínače 
jsou určeny pro zjišťování hladiny v zásobní-
cích či nádržích, ale také pro detekci média 
v potrubí nebo jako ochrana proti přeplnění 
či proti chodu čerpadel nasucho. Uplatnění již 
nalezly téměř ve všech průmyslových odvět-
vích. K dispozici jsou rovněž sondy v hygie-
nickém provedení, samozřejmostí je schvále-
ní do prostředí s nebezpečím výbuchu podle 
normy ATEX, schválení podle zákona o zne-
čištění vodních zdrojů WHG a splnění zásad 
funkční bezpečnosti SIL podle IEC 61508 
a IEC 61511. Snímače je možné použít v pro-
vozní teplotě od –50 do +250 °C.

Společnost Level Instruments CZ – Level 
Expert s. r. o. je výhradním zástupcem německé 
společnosti VEGA Grieshaber KG pro ČR.
(Level Instruments CZ – Level Expert s. r. o.)Obr. 1. Limitní spínač Vegaswing 51

Na impozantní prosklené střeše nové bu-
dovy hlavního nádraží v Berlíně lze napočí-
tat více než 8 000 navzájem více či méně od-
lišných skleněných tabulí. Celá střecha měří 
od severu k jihu asi 200 m a od západu na 
východ téměř 280 m. To, co je 
pro turisty a návštěvníky metro-
pole zajímavou pozoruhodností, 
působilo čističům oken a údrž-
bářům donedávna mnoho obtí-
ží a starostí. Jenom k tomu, aby 
mohli na střechu vůbec vylézt 
a pohybovat se po ní, museli mít 
zvláštní výcvik a povolení.

Od května letošního roku si  
však mohou čističi oken na 
berlínském hlavním nádraží od-
dechnout. Zůstávají pohodlně 
na nástupišti a odtud bezdrá-
tově na dálku řídí poloautoma-
tický čisticí stroj nesoucí název 
Filius Toni, který byl podle po-
žadavku železniční společnosti 
Deutsche Bahn AG vyvinut kolektivem od-
borníků Fraunhoferova ústavu pro provoz 
a automatizaci továren IFF (Institut für Fab-
rikbetrieb und –automatisierung) v Magde-
burgu. Stroj podle povelů obsluhy jezdí po 
střeše a důkladně ji čistí od hřebene až po 
okap, což však je i pro inteligentní zaříze-
ní, které představuje, složitá úloha. Při svém 

Dálkově ovládaný poloautomatický čisticí stroj
pohybu po střeše má totiž v cestě četné pře-
kážky, jako např. zábrany proti sesuvu sně-
hu, upínací třmeny a větrací klapky, a navíc je 
střecha místy téměř kolmá. Stroj Filius Toni 
však díky nezávisle poháněným čtyřem vel-

kým balonovým kolům bez problémů pře-
konává menší překážky při současném rov-
noměrném rozložení zatěžovací síly na větší 
plochu. Pro zajištění bezpečnosti cestujících, 
kteří se v době čištění střechy nacházejí na 
nádraží, je stroj zavěšen na speciálním kole-
jovém systému upevněném uprostřed střechy, 
odkud se spouští při použití dvou lanových 

navijáků a je prostřednictvím samonavíjecí-
ho kabelu a hadice zásobován elektrickým 
proudem a vodou.

Spouštění (slaňování) i pohyb stroje v ho-
rizontálním směru zajišťuje jeho řídicí systém 
podle povelů přenášených systémem dálko-
vého ovládání. Obsluhující pracovník pozo-
ruje pohyb stroje z nástupiště skrz skleně-
nou střechu. Narazí-li stroj na významnější 
překážku, např. na větrací klapku, okamži-
tě se zastaví. Teprve když mu obsluha dál-
kovým ovládáním dá povel k pokračování 
v jízdě, stroj překážku pomalu překoná, popř. 
ji objede. Obsluha pohodlně ovládá z nástu-
piště i směr dalšího pohybu čisticího stroje. 
O zářivou čistotu skleněných tabulí se posta-
rá široký rotační kartáč s dlouhými štětinami 
a tryskami postřikujícími čištěnou plochu vo-
dou (obr. 1). Zatímco stroj dokáže za hodinu 
vyčistit i více než 150 m2 skleněné plochy, 
výkon zkušeného čističe oken není větší než 
20 až 30 m2 okenních tabulí za hodinu. Pro 
provozovatele je poloautomatický čisticí stroj 
Filius Toni velmi výhodný i cenově. Nákla-
dy na jedno vyčištění střechy nádražní budo-
vy, které se dosud pohybovaly okolo několika 
desítek tisíc eur, poklesly při použití nového 
čisticího stroje téměř na desetinu.
[Mediendienst FhG, Nr. 5–2007, Thema 6: Haupt-
bahnhof ohne Grauschleier.]
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Obr. 1. Dálkově ovládaný poloautomatický čisticí stroj 
na skleněné střeše berlínského hlavního nádraží (foto: 
Fraunhofer IFF) 




