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Měření hladiny je vedle měření teploty 
a tlaku nejčastějším požadavkem při řízení 
technologických procesů. Snímače hladiny 
využívají řadu fyzikálních principů. Nej-
známější jsou snímače vodivostní, kapacit-
ní, plovákové, vibrační, ultrazvukové a mi-
krovlnné. K méně známým metodám patří 
měření neinvazivními příložnými ultrazvu-
kovými snímači. Tyto snímače vykazují ve 
srovnání s ostatními metodami jeden zásad-
ní rozdíl, a to je měření hladiny přes stěnu 
nádrže, bez přímého kontaktu snímače s ka-

palinou nebo výpary (atmosférou) uvnitř ná-
drže. Jde o zásadní změnu v přístupu k mě-
ření hladiny, která přináší mnoho jednoznač-
ných výhod:
– nezasahuje se do celistvosti stěny nádrže,
– životnost snímače instalovaného vně nádr-

že, mimo agresivní prostředí, je podstatně 
delší,

– náklady na instalaci jsou minimální,
– snímač je možné instalovat na nádrž za pl-

ného provozu, nádrž není nutné otevírat či 
vyprázdnit,

Měření polohy hladiny kapalin přes stěnu nádrže

– u tlakových nádob není po instalaci nutná 
tlaková zkouška.
Společnost Sonotec jako specialista na ul-

trazvukovou měřicí techniku uvedla koncem 
loňského roku na trh další přírůstek do své 
řady neinvazivních ultrazvukových snímačů 
pod názvem Sonocontrol 40.

20 m), dále lze využít sondy se standardním 
nebo rozšířeným teplotním rozsahem (–40 
až +140 °C) a v tomto roce sortiment doplní 
sonda s provozní teplotou až +200 °C. 

Vyhodnocovací elektronika využívá nový 
software, v němž jsou zhodnoceny bohaté 
zkušenosti firmy Sonotec s neinvazivní meto-

dou měření hladiny přes stěnu. Inovovaný vy-
hodnocovací algoritmus zaručuje maximální 
spolehlivost celého měřicího řetězce. Ze zá-
kaznického pohledu nový software umožňu-
je jak instalaci plug-and-play v jednoduchých 
úlohách (uživatel nic nenastavuje), tak volné 
nastavení všech důležitých parametrů (výkon 
vysílače, zesílení přijímače, filtrace šumů) 
ve složitých úlohách tak, aby bylo dosaženo 
vždy optimálního výsledku. 

Příklad použití – detekce hladiny 
kondenzátu

Jako ukázka možností měření pomocí ul-
trazvukových snímačů může posloužit pou-
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Obr. 1. Sestava snímače Sonocontrol 40

Obr. 2. Vysokotlaký separátor kondenzátu Obr. 3. Tloušťka stěny separátoru je enormní

Sonocontrol 40 – základní 
charakteristika

Snímač Sonocontrol 40 (obr. 1) je určen 
pro detekci limitní polohy hladiny kapalin 
nebo zkapalněných plynů přes stěnu nádr-
že. Měří dobu mezi vysláním ultrazvukové-
ho signálu a detekcí jeho odrazu. Na rozdíl 
od předešlého typu Sonocontrol 40 má nový 
snímač oddělenou ultrazvukovou sondu a vy-
hodnocovací elektroniku. Obě části jsou pro-
pojeny kabelem požadované délky. Tato kon-
figurace dává větší volnost při výběru měři-
cího místa. Lze použít sondy pro minimální 
nebo naopak maximální rozměry nádrží (re-
álně dosažitelný rozsah měření je 10 mm až 
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tlaku (či jeho změnách) uvnitř nádoby. Sní-
mač lze nainstalovat rychle a bezpečně, pou-
ze za použití upínacího pásku a šroubováku 

Obr. 4. Snímač Sonocontrol instalovaný na 
stěně separátoru

žití snímačů Sonocontrol pro detekci maxi-
mální hladiny kondenzátu v separační nádo-
bě při čerpání zemního plynu z podzemních 
zásobníků. Před vstupem do soustavy plyno-
vodů je nutné plyn vysušit, tj. odstranit vlh-
kost, která by mohla způsobit např. zamrzá-
ní ventilů. K tomu je určen vysokotlaký se-
parátor (obr. 2), kde plyn o tlaku přibližně 
10 MPa proudí soustavou trubek, přičemž 
jsou mechanicky odděleny kapky vody, která 
stéká na dno separátoru. Aby proces účinně 
a dlouhodobě fungoval, je nutné po překro-
čení limitní hladiny kondenzát ze separátoru 
odpustit. Podmínky měření jsou velmi nároč-
né – tlak 10 MPa, tloušťka ocelové stěny se-
parátoru přibližně 40 mm (obr. 3), prostředí 
s nebezpečím výbuchu.

Zde se ukazuje jako optimální použití ul-
trazvukových snímačů s měřením přes stě-
nu. Funkce snímače je naprosto nezávislá na 

(obr. 4) – bez vrtání nebo řezání do nádrže 
(to je zvláště v prostředí s nebezpečím výbu-
chu problém), bez nebezpečí vzniku pozděj-
ších netěsností a bez potřeby vykonání revi-
ze tlakové nádoby po instalaci. 

Závěr

Snímače hladin představují pestrou nabíd-
ku různých metod a principů. Vždy záleží na 
konkrétních podmínkách měření, která meto-
da je v daném případě nejvhodnější. Neinva-
zivní měření hladiny přes stěnu nabízí nové 
možnosti použití, od pouhé detekce a měření 
polohy hladiny kapalin až po získávání dal-
ších informací z procesů odehrávajících se 
uvnitř nádrže – nepřímé měření hustoty kapa-
liny, detekce usazenin v kapalině atd.

 
Ing. Martin Dostalík, SONOTEC s. r. o.

Nová metoda měření koncentrace oxidu uhelnatého

 Nová metoda měření koncentrace oxidu 
uhelnatého pomocí laserové diody VCSEL je 
mnohem spolehlivější než konvenční metody. 
Velkou výhodou je také výborná selektivita, 
daná úzkým spektrem zdroje světla a umož-
ňující měřit koncentraci CO i ve směsi s ji-
nými plyny. 

Základním prvkem nových snímačů je la-
serová dioda s plošným vyzařováním zvaná 
VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting La-
ser). Jde o zdroj laserového záření, který se 
skládá z optického rezonátoru s dvěma Brag-
govými zrcadly, rovnoběžnými s povrchem 
substrátu, v němž je jedna nebo několik du-
tin s aktivní vrstvou emitující záření. Dio-
dy VCSEL jsou vhodné pro hromadnou pro-
dukci a náklady na jejich výrobu jsou nižší 
než u běžných, z hrany svítících laserových 
diod, protože jejich kvalitu lze kontrolovat již 
v průběhu výrobního procesu a nevyhovující 
polotovary včas vyřadit. 

Uvedená laserová dioda, vyvinutá v rámci 
projektu EU Nemis a dodávaná firmou Ver-
tilas, je neobvyklá v tom, že emituje infra-
červené světlo o vlnové délce 2,3 µm (vlno-
vá délka běžných laserových diod je nejvý-
še 1,3 µm). Dioda se substrátem InP využívá 
vnořený tunelový jev (buried tunnel junction) 
a díky tomu má velkou účinnost a její ztráto-
vé teplo je malé. 

Vlastní snímač měří koncentraci oxidu 
uhelnatého absorpční metodou: když paprsek 
infračerveného záření prochází plynným pro-
středím, vlivem absorpce nastává útlum cha-
rakteristických vlnových délek. Popisovaný 

snímač využívá spektrální čáru oxidu uhel-
natého o vlnové délce 2,365 5 µm. 

Laboratorní zkoušky ukázaly, že snímač 
při délce optické dráhy 10 cm měří koncent-
race CO od 10 ppm. To je výborná citlivost, 
ovšem dosažitelná i konvenčními snímači. Ty 

ale vyžadují častou rekalibraci. Jednou z vel-
kých výhod nových snímačů je to, že v pod-
statě nevyžadují servis, a to ani tehdy, když 
je jejich objektiv znečištěn. Podstatou toho-
to řešení je skutečnost, že pro korekci úda-
je o koncentraci oxidu uhelnatého využívají 
referenční hodnotu koncentrace plynu uvnitř 
snímače.

Kde se nové snímače budou používat? 
Výskyt oxidu uhelnatého je časnou znám-
kou hoření, protože se uvolňuje při doutnání 
a nedokonalém spalování mnoha materiálů. 
V budoucnu budou moci být senzory zalo-
žené na nové metodě používány pro požár-

ní detektory nebo pro 
sledování úniku spalin. 
Jinou vhodnou oblastí 
použití je měření pro 
optimalizaci spalova-
cích procesů. Snímače 
mohou také detekovat 
únik zemního plynu.

Vývoj senzorů zalo-
žených na nové meto-
dě je ale na samém po-
čátku. Snímače, vyvi-
nuté v centru Siemens 
Corporate Technology 
v Mnichově, se nyní 
testují v laboratorních 
podmínkách. Přepoklá-
dá se, že v praxi, např. 
v budovách s centrálně 
řízeným větráním nebo 
v letadlech a jiných do-

pravních prostředcích, budou poprvé použi-
ty nejdříve za tři roky. Je ale naděje, že v bu-
doucnu budou tyto senzory spolu s detektory 
kouře běžně chránit domácnosti před požá-
rem, otravou oxidem uhelnatým nebo únikem 
zemního plynu. 
[Siemens Research News, leden 2009.]
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Obr. 1. Snímače koncentrace oxidu uhelnatého lze použít jako detek-
tory požáru nebo k měření kvality spalovacích procesů


