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Přístroje pro hlídání a měření polohy hladiny

Z nabídky společnosti Kobold Messring 
GmbH jsou v článku představeny přístroje 
pro zjišťování polohy hladiny kapalin i syp-
kých látek založené na kapacitním princi-
pu. Pro hlídání hladiny v nádržích je zde 
popsán také kyvadlový spínač a pro ceno-
vě přístupné použití plovákový spínač po-
lohy hladiny sypkých látek.

Kapacitní hladinoměry a spínače pro 
kapaliny

Výhody kapacitních přístrojů pro hlídání 
nebo měření hladiny jsou dobře známy. Jsou 

vhodné pro mnoho různých kapalin, nema-
jí pohyblivé části (nevyžadují údržbu), jsou 
snadno upravitelné, univerzální a mají mno-
ho typů procesního připojení. 

K zjišťování polohy hladiny dodává spo-
lečnost Kobold Messring GmbH dvě řady pří-
strojů: typ NSW pro hlídání polohy hladiny 
a typ NMC pro kontinuální měření s výstu-
pem 4 až 20 mA. Délka sond je volitelná až 
do 4 000 mm. Podle provedení lze přístroje 
rozdělit do čtyř skupin:

1. Přístroje s jednou sondou z korozivzdor-
né oceli s povlakem PTFE. Jsou určeny pro 

hlídání a měření v kovových nádržích čisté 
nebo splaškové vody, likérů, chemických pro-
duktů, ovocných šťáv a kapalin, kterým odo-
lává korozivzdorná ocel i plast PTFE.

2. Přístroje se dvěma sonda-
mi z korozivzdorné oceli s povla-
kem PTFE. Jsou určeny pro měření 
stejných kapalin jako ve skupině 1 
v nekovových nádržích.

3. Přístroje s vnitřním senzorem 
a okolní referenční trubkou z ko-
rozivzdorné oceli. Ty jsou určeny 
pro měření v nekovových nádržích 
a pro měření kapalin s nízkou di-
elektrickou konstantou, jako jsou 
např. minerální oleje či nafta.

4. Přístroje pro měření médií 
s teplotou do 125 °C.

Elektronické vyhodnocení

Vyhodnocovací násuvný elek-
tronický modul pro kapacitní spí-
nače má označení Mod.Cap. Pří-
mo nad svorkami tohoto modulu se 
standardním napájením je znázor-
něno schéma zapojení, které usnad-

ňuje kontrolu zapojení. Čelní plocha je osa-
zena otočným knoflíkem pro nastavení cit-
livosti a dvěma LED, signalizujícími stav 
napájení a stav sepnutí při dosažení žádané 
výšky hladiny.

Vyhodnocovací násuvný elektronický 
modul pro analogový výstup typu Microcap 
(obr. 2) je na rozdíl od modulu pro spínání 
vybaven čtyřřádkovým grafickým displejem. 
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Obr. 2. Vyhodnocovací modul Microcap umožňuje dále 
zpracovat signál 4 až 20 mA

Obr. 1. Kapacitní spínač polohy hladiny řady 
NCW
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S jeho pomocí se přístroj velmi snadno na-
stavuje. Displej zobrazuje stav právě měřené 
hladiny v procentech rozsahu. Výstupní signál 
jednotky je 4 až 20 A a lze jej dále zpracová-
vat. Přístroje pro kontinuální měření mají cer-
tifikát pro použití v prostředí s nebezpečím vý-
buchu Atex Ex II 1/2 GD EEx ia IIC T4.

nou část, která zamezuje chybnému načítání 
při ulpění sypké látky. Citlivost tohoto pří-
stroje lze nastavit prostřednictvím sklonu 
spínače a citlivým potenciometrem tak, aby 
nastavení odpovídalo typu a hustotě média 
nebo tvaru sila. Spínač je vhodný pro hlídání 
hladiny krmiva, štěrku, písku, cementu, růz-
ných prášků a minerálních produktů. Uplat-
ní se také v potravinářství. Má certifikaci pro 
instalaci do výbušného prostředí.

Dodává se ve dvou provedeních. Prv-
ní z nich je verze s pevnou sondou z ko-
rozivzdorné oceli délky až 3 000 mm, kte-
rá se používá k hlídání maximální hladiny. 
Tento typ lze v případě malého sila a ma-
lé hustoty kontrolované látky instalovat na 
bok sila. Druhým typem je snímač se son-
dou rovněž z korozivzdorné oceli propoje-
nou s hlavicí ocelovým lanem s polyureta-
novým povlakem. Délku sondy může uži-
vatel nastavovat. Uvedený typ se používá 
především pro hlídání maximální polohy 
hladiny. Při malé hustotě látky jím lze rov-
něž kontrolovat minimální polohu. Přístroj 
se instaluje shora.

Obr. 4. Plovákový spínač polohy hladiny 
typu RFS

galvanický 
oddělovač 
ATEX EEx ia

bezpečná oblastvýbušné prostředí

Obr. 5. Připojení plovákového spínače určeného do výbušného prostředí

Obr. 3. Kyvadlový typ spínače polohy hladiny 
sypkých látek

Kyvadlový, typ PLS

Přístroj je určen k monitorování maximál-
ní výšky hladiny pevných látek v nádržích 
a silech (obr. 3). Skládá se ze dvou částí: hli-
níkového připojovacího pouzdra s mikrospí-
načem a svorkovnicí a z kyvadlové tyče s ku-
želem. Spínač se instaluje vertikálně stranou 
od násypky. Při naplňování sila se vychyluje 
kyvadlová tyč a následně sepne mikrospínač. 

Přístroj se dodává také 
v provedení s certifiká-
tem ATEX. Maximální 
délka tyče je 2 000 mm. 
Tento typ vyniká jedno-
duchou instalací a nevy-
žaduje žádné dodatečné 
napájení.

Plovákový spínač 
výšky hladiny

Spínač typu RFS 
(obr. 4) je určen k efek-
tivnímu monitorování 
kapalin s ohledem na 
cenu. Pohyblivý plovák 
z korozivzdorné oceli 

kopíruje hladinu. V závislosti na montážní 
poloze se chová jako spínací nebo vypínací 
prvek. Přístroj je určen pro přímou montáž do 
boku nádrže. V závislosti na provedení jsou 
dostupné tři verze:
– standardní s konektorem DIN,
– standardní s hliníkovou připojovací kra-

bicí,
– s certifikátem ATEX pro použití ve výbuš-

ném prostředí pro plyny – Ex II 1 GD EEx 
ia IIC T6 a pro prach – Ex II 2/1 D ExtD 
A21 IP65 T85°C (obr. 5).
 

Petr Tichoň, 
Kobold Messring GmbH

Spínače pro sypké látky 
Kapacitní, typ NSC

Kapacitní spínač NSC se vyrábí ve dvou 
verzích vhodných pro různé podmínky insta-
lace. Vnitřní závit těchto přístrojů má ochran-
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y   Bezpečná a efektivní výroba 
biopaliv

Výzkumný závod společnosti NSE Bio-
fuels Oy Ltd. (joint-venture papírenské firmy 
Stora Enso Oyj a petrochemické firmy Neste 
Oil Corp.), který vzniká ve finském Varkausu, 
nedaleko velkého závodu na zpracování dřeva 
a výrobu celulózy, se bude věnovat výzkumu 
a vývoji výroby biopaliv z dřevního odpadu 
a jiné biomasy. Biopaliva získaná tímto způso-
bem pomůžou snížit emise skleníkových plynů 
a splnit přísné limity Evropské unie v omezo-
vání spotřeby fosilních paliv. Projekt finančně 
podporuje finské ministerstvo průmyslu.

Biomasa a dřevní hmota se budou zpraco-
vávat zplynováním ve fluidním kotli a vzniklý 

dřevoplyn se bude po vyčištění upravovat Fis-
cherovou-Tropschovou syntézou na kapalné 
palivo – bionaftu. V experimentálním závo-
dě se uplatní mnoho inovací. Například dře-
voplyn vznikající ve výrobním procesu bude 
použit k vypalování vápence, potřebného při 
výrobě celulózy, namísto toho, aby se zde po-
užila fosilní paliva. 

Provoz experimentálního závodu bude 
řídit systém Experion Process Knowledge 
System (PKS) od firmy Honeywell. Unifi-
kací úrovní provozního, výrobního i eko-
nomického řízení pomůže Experion k efek-
tivnímu provozu celého závodu. Propo-
jí všechny subsystémy, včetně kritických 
a bezpečnostních, takže operátor bude mít 
vždy k dispozici aktuální informace po-
třebné ke svému rozhodování. Velkou vý-

hodou je možnost systém snadno přizpů-
sobit nové konfiguraci výrobního zařízení, 
takže celý provoz bude možné kontinuál-
ně optimalizovat a zlepšovat jeho efek-
tivitu. 

O bezpečnost provozu se bude starat sys-
tém Safety Manager, který integruje bez-
pečnostní systémy závodu, včetně hlásičů 
požáru, detektorů výbušných plynů atd., 
do komplexního řídicího systému závo-
du. Safety Manager také pomůže operáto-
rům s prováděním sekvencí pro odstavení 
a spuštění provozu.

Projekt výzkumného závodu NSE Bio-
fuels je významným krokem ve vývoji efek-
tivní výroby biopaliv. Spuštění experimen-
tálního provozu se očekává v nejbližších 
měsících. (Bk)


