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případové studie a projekty

Tak jako auta musí pravidelně absolvovat 
tzv. technickou kontrolu, lodě musí na in-
spekční prohlídku – neboť když se při plavbě 
na volném moři náhle porouchá pohon lodi, 
je to nejen „k vzteku“, ale může to být také 
nebezpečné. U lodí musí zejména převodové 
ústrojí, které přenáší sílu lodního Die-
selova motoru na lodní šroub, vydržet 
velké namáhání. Při fatální poruše pře-
vodového ústrojí loď ztratí spolu s hna-
cí silou i schopnost řízeně manévrovat.

Údržba podle aktuálního stavu

Jak technická kontrola u auta, tak 
i inspekční prohlídka lodí stojí ale čas 
a peníze. Během inspekční prohlídky 
loď nečinně stojí v přístavu (obr. 1), 
což znamená, že rejdařství klesne pří-
jem. Inspekční prohlídku lze odložit na 
vhodný pozdější termín jen v případě, 
je-li převodové ústrojí za provozu trvale sle-
dováno. Potom se hovoří o tzv. údržbě podle 
aktuálního stavu. Senzory nepřetržitě snímají 
krouticí momenty, teploty a kmitání na různých 
místech v převodovém ústrojí. Ze získaných 
údajů lze včas zjistit, že něco není v pořádku 
a provést údržbářský zásah na převodovce dří-
ve, než nastane porucha způsobující okamžité 
zastavení lodního pohonu. Takovéto nepřetrži-
té sledování je však dosud velmi nákladné; ze-
jména proto, že za tímto účelem je nutné mezi 
lodní převodovkou a palubním počítačem po-
ložit velké množství datových kabelů a zajis-
tit spolehlivé napájení senzorů a elektroniky.

Řešením je energeticky nezávislý systém 
s rádiovým přenosem

V budoucnu bude možné sledovat stav lod-
ní převodovky bezdrátově, s použitím rádiové-
ho přenosu dat. Hanoverský Ústav pro integ-
rovanou výrobu IPH (Institut für Integrierte 
Produktion Hannover gGmbH) ve spoluprá-
ci s partnery zúčastněnými na vý zkumném 
projektu označeném DriveCom (viz dále) vy-
vinul senzorový systém, který nepotřebuje 
napájecí kabel ani žádná datová vedení a obe-
jde se i bez baterie (obr. 2). Odborníci z ústa-
vu odhadují dobu spolehlivé činnosti sys-
tému namontovaného na lodní převodovku 
na nejméně deset let. Elektronika systému je 
umístěna v robustním hermeticky uzavřeném 
kovovém pouzdře, takže jí nemohou uškodit 

ani nečistoty v ovzduší, ani slaná mořská 
voda. Energie potřebná pro snímání údajů 
z převodovky a jejich bezdrátový přenos do 
palubního počítače je vyráběna přímo na místě. 
Umožňuje to systém tzv. sklízení energie (ener-
gy harvesting), využívající rozdíl mezi teplotou 

mořské vody a teplotou převodovky. Provozní 
teplota převodového ústrojí je neustálým chla-
zením mořskou vodou udržována na konstant-
ní hodnotě asi 60 °C. Mořská voda může mít 
podle regionu někdy teplotu 5 °C, jindy třeba 
až 25 °C, v každém případě ale výrazně nižší 
než převodovka. Tento rozdíl teplot umožnuje 
příslušným měničům energie generovat elek-
trický proud pro napájení elektroniky.

Efektivní dělba práce na projektu jako 
podmínka úspěchu

Ústav IPH byl v projektu DriveCom pově-
řen koordinací projektových prací a řízením 
spolupráce mezi partnery z průmyslu. Napří-
klad firma Bachmann Monitoring GmbH z Ru-
dolstadtu v Duryňsku byla pověřena výběrem 
a popř. vývojem vhodných senzorů a návrhem 
nadřazeného systému sledování naměřených 
hodnot a vyhodnocování stavu převodovky 
(Condition Monitoring System – CMS). Fir-
ma Microsensys GmbH se sídlem v Erfurtu 
navrhla a realizovala prostředky pro rádiový 
přenos údajů ze senzorového uzlu do lodního 
počítače. Údaje určené pro přenos se odečíta-
jí při použití pasivní metody RFID, tzn. s mi-
nimální spotřebou energie. Ústav IPH řešil 
úlohu analýzy naměřených hodnot v senzo-
rovém uzlu, v jehož mikroprocesoru se s po-
užitím vytvořeného softwaru z naměřených 
hodnot vypočítají hodnoty charakteristických 
veličin umožňující posoudit, zda hrozí poško-

zení převodovky. Výkonný systém pro sklíze-
ní energie přímo v lodní převodovce byl vyvi-
nut v Ústavu pro mikrotechniku a informační 
techniku společnosti Hahn-Schickarda HSG-
-IMIT (Institut für Mikro- & Informationstech-
nik der Hahn-Schickard-Gesellschaft e. V.) 
z města Villingen-Schwenningen, který se na 
tuto oblast techniky v poslední době speciali-
zuje. Vše bylo ověřeno v reálných podmínkách 
na fyzickém modelu lodní převodovky, který 
pro zkoušky zapůjčila výrobní firma Reintjes 
GmbH z Hamelnu.

Projekt DriveCom

Výzkumný projekt s názvem Einsatz draht-
loser Kommunikationtechnologie zur wirt-
schaftlichen Zustandsüberwachung von Schiffs-
getrrieben, ve zkratce DriveCom, vypsalo na 
léta 2012 až 2015 spolkové ministerstvo pro 
hospodářství a energii (Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie – BMWi) v rám-
ci výzkumného programu Maritime Technolo-
gien der nächsten Generation. Výsledky pro-

jektu DriveCom byly široké veřejnosti poprvé 
představeny na veletrhu Hannover Messe 2015. 
Ve společném stánku spolkové země Dolní 
Sasko v hale 2 byla vystavena běžná lodní 
převodovka z produkce firmy Reintjes GmbH 
s namontovaným systémem pro energeticky 
nezávislé bezdrátové sledování její funkce, 
který si návštěvníci veletrhu mohli prohlédnout 
v provozu. O exponát byl velký zájem, protože 
vytvořený systém lze upravit k použití i na 
komplexních elektromechanických zařízeních, 
jako jsou např. větrné elektrárny, paroplynové 
turbogenerátory, kogenerační jednotky apod.

Podrobnější informace o projektu Drive-
Com lze nalézt na webové stránce www.dri-
vecom.iph-hannover.de.
[Energieautark und kabellos: Neuartiges Messsy-
stem schützt Schiffe vor Ausfällen. Pressemit-
teilung des Instituts für integrierte Produktion 
Hannover, 24. března 2015.]

Ing. Karel Kabeš

Energeticky nezávislý rádiový monitorovací systém

Výzkumný ústav IPH prezentoval na veletrhu Hannover Messe 2015 metodu umožňu-
jící zvýšit spolehlivost lodní dopravy a současně snížit náklady na údržbu. Jeho pracov-
níci společně s partnery z průmyslu vyvinuli energeticky nezávislý bezdrátový senzoro-
vý systém, který trvale sleduje technický stav lodního převodového ústrojí a umožnuje 
předcházet jeho náhlým poruchám.

Obr.  2.  Lodní  převodovka  vybavená  ener-
geticky  nezávislým  rádiovým  systémem  pro 
sledování stavu (foto: Reintjes GmbH)

Obr.  1.  Kontejnerová  loď  při  inspekční  prohlídce 
v přístavu Hamburg (foto: Gunnar Ries)
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Princip měření

Princip vodivostních hladinoměrů je za-
ložen na měření elektrické vodivosti mezi 
elektrodami, které jsou ponořeny do měřené-
ho média. Využívány jsou při tom schopnosti 
některých kapalin vést elektrický proud. Tuto 
schopnost mají:
– roztoky elektrolytů obsahující ionty 

(např. vodné roztoky kyselin, zásad a solí),
– taveniny (např. sklo),
– některé kapaliny (např. rtuť).

V obvodech napájených stejnosměrným 
proudem je elektrická vodivost (konduktan-
ce) G převrácenou hodnotou odporu (rezis-
tance) R (G = 1/R). Jednotkou vodivosti je 
siemens (S), v některé literatuře se lze setkat 
i se starší jednotkou mho (Ω–1), přičemž čí-
selné hodnoty v obou jednotkách jsou stejné 
[1]. Elektrická vodivost v roztocích elektro-
lytů závisí na velikosti a vzdálenosti elektrod, 
na koncentraci iontů v roztoku, na jejich po-
hyblivosti, na velikosti náboje jednotlivých 
iontů a na teplotě. Z těchto důvodů je údaj 
o elektrické vodivosti obtížně porovnatelný, 
a proto byla zavedena měrná (specifická) vo-
divost (konduktivita) γ. Vztah mezi konduk-
tancí G a konduktivitou γ vyjadřuje rovnice***rovnice 1*** 
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kde
l je délka,
S průřez vodiče.

Hlavní jednotkou měrné vodivosti je sie-
mens na metr (S/m). Měrná vodivost je nej-
častěji vyjadřována v násobcích jednotek 
S/cm, a představuje tedy vodivost válce lát-
ky s délkou 1 cm a plochou 1 cm2.

Měrná vodivost je převrácenou hodnotou 
měrného odporu (rezistivity) ρ.
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Na obr. 1 jsou uvedeny orientační hodno-

ty měrné vodivosti některých provozních mé-
dií. Deionizovaná čistá voda má velmi malou 
měrnou vodivost, tj. velkou rezistivitu, na-
opak média obsahující elektrolyty, jako jsou 
pitná voda, odpadní vody, různé vodné rozto-
ky, vykazují mnohdy i vysoké hodnoty měr-
né vodivosti. Elektrická vodivost je vlastnost 
aditivní, tzn. že se sčítají účinky jednotlivých 

Vodivostní hladinoměry – 
princip, vlastnosti a použití

elektrolytů rozpuštěných v roztoku. U většiny 
vodivostních hladinoměrů je uváděn požada-
vek na minimální konduktivitu asi 10 µS/cm. 
Citlivější snímače jsou schopny pracovat i při 
nižších hodnotách konduktivity.

U vodivostních spínačů hladiny je využí-
vána skutečnost, že konduktivita mnoha ka-
palných provozních médií je podstatně větší 
než konduktivita vzduchu (popř. jiného ply-
nu) nad hladinou kapaliny. Elektrický proud 
v obvodu, jehož součástí jsou elektrody spí-

nače, je tedy významně větší v případě, kdy 
jsou elektrody ponořeny do vodivé kapaliny, 
nežli při obklopení elektrod vzduchem [3].

Vodivostní snímače a spínače hladiny

Vodivostní hladinoměry jsou tvořeny elek-
trodami umístěnými v nádrži s vodivou kapa-
linou. Vodivostní snímače hladiny vyhodno-
cují změnu elektrického odporu (resp. vodi-
vosti) mezi elektrodami a slouží ke spojitému 
měření polohy hladiny v nádrži [4]. Přesnost 
měření je značně závislá na změnách složení, 
vodivosti i teplotě média. Umístění elektrod 
při spojitém měření polohy hladiny v nevo-
divé a kovové nádobě je schematicky znázor-
něno na obr. 2. Při měření v kovové nádobě 
postačuje jedna elektroda, druhou tvoří ko-
vový plášť nádoby.

Vodivostní spínače poskytují informaci 
o mezních stavech polohy hladiny a jsou vy-
užívány ke spínání. U hladinových spínačů 
je vyhodnocován odpor mezi hrotem son-
dy a referenční elektrodou (obr. 3a). Spínače 
bývají vybaveny i několika elektrodami (tře-
mi až pěti), které slouží k signalizaci mez-
ních stavů, nebo jako čidla při dvoupoloho-
vé regulaci (obr. 3 b) [2]. U kovových nádob 
není nutné používat referenční elektrodu a její 

funkci plní stěna nádoby. Je-li nádrž 
z plastu, betonu nebo jiného nevodi-
vého materiálu, je referenční elekt-
roda nutná.

Hladinové spínače se vyrábě-
jí s elektrodami různé délky a jsou 
uzpůsobeny pro monotáž jak ve svis-
lé, tak i ve vodorovné poloze. Na 
obr. 4 je znázorněna montáž ve vo-
dorovné poloze jednak dvouelek-
trodových spínačů pro signaliza-
ci mezních stavů hladiny v nádobě 
z nevodivého materiálu a jednak jed-
noelektrodového spínače v kovovém 
potrubí, který funguje jako ochrana 
čerpadla proti běhu nasucho.

Při detekci polohy turbulentní 
hladiny (např. v nádržích s mícha-

dly) je vhodné použít spínač se dvěma elek-
trodami se svislou montáží (obr. 5). Potřebná 
svislá vzdálenost hrotů elektrod je zapotřebí 
k vymezení neutrálního (mrtvého) pásma pro 
elektronický logický obvod a ochraňuje sig-
nalizační či akční člen před nevhodným cyk-
lováním. U čidel s jedinou elektrodou lze vliv 
zvlněné hladiny eliminovat použitím spínací-
ho obvodu s nastavitelnou hysterezí. Analo-
gicky může být využit i elektronický obvod 
se zpožďujícím členem k potlačení nežádou-

Vodivostní hladinoměry patří mezi principiálně velmi jednoduché snímače, které 
mohou spolehlivě pracovat i v obtížných podmínkách v četných provozních zaříze-
ních. V článku je připomenut princip měření a jsou uvedeny některé zásady při po-
užití této metodiky v praxi.

Karel Kadlec

Obr.  1.  Měrná  elektrická  vodivost  a  oblasti 
použití vodivostních hladinoměrů (upraveno 
podle [2])

Obr. 2. Spojité vodivostní snímače hladiny: a) nádoba 
z nevodivého materiálu, b) kovová nádoba
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Tab. 1. Přednosti a omezení vodivostních hladinoměrů

Přednosti Omezení a nevýhody
jednoduchý princip funkce, snadná instalace, 
bezúdržbový provoz

měřené médium musí být elektricky vodivé

neobsahují pohyblivé mechanické součásti u spojitých snímačů je signál ovlivněn 
změnami konduktivity v závislosti na 
koncentraci a teplotě měřeného média

velmi vhodné pro spínací účely, signalizaci 
mezních stavů a pro dvoupolohovou regulaci

vhodné i k měření agresivních i značně 
znečištěných médií

ulpívání nevodivých médií na elektrodách 
může omezit či znemožnit fungování spínače

značný rozsah měření (kabelové sondy až 
100 m)

možnost jiskření mezi hladinou a hrotem 
sondy

příznivá cena při změně měřené kapaliny s odlišnou 
konduktivitou je nutné seřídit citlivost spínače

cího spínání, které může být vyvoláno stříka-
jící kapalinou [3].

Pro vysoké nádrže nebo k měření polo-
hy hladiny ve vrtech jsou k dispozici spína-
če s lanovými nebo kabelovými elektrodami 
o délce i několika desítek metrů.

Hladinové spínače se vyrábějí s variabilním 
procesním připojením, které umožňuje splnit 
konkrétní požadavky při instalaci. Jsou k dis-
pozici i spínače se širokým spektrem hygienic-
kých procesních připojení, popř. v provedení 
pro prostory s nebezpečím výbuchu. Pouzdro 
snímače bývá kovové (např. z hliníkové sliti-
ny) nebo z plastu a v poža-
dovaném krytí. Na obr. 6 
jsou příklady několika 
typů vodivostních sníma-
čů hladiny, další jsou uve-
deny v tabulkovém přehle-
du trhu, který je věnován 
tomuto typu snímačů.

Snímací elektrody

Snímací elektrody, 
které přicházejí do styku 
s měřeným médiem, jsou 
vyráběny z korozivzdorné 
oceli, titanu či speciálních 
slitin (hastelloy).

Izolace elektrod proti kovové 
aparatuře bývá vyrobena z různých 
materiálů, jako je např. PTFE (poly-
tetrafluoretylen, známý pod obchod-
ním názvem teflon), PEEK (polyéter-
-éter-keton, termoplast s vynikající 
mechanickou, a tepelnou odolnos-
tí) a další.

Povrch elektrod hladinových spí-
načů bývá částečně pokryt izolačním 
povlakem z PTFE (teflon), ECTFE 
(etylen-chlortrifluoretylen, vysoce 
účinný termoplast s velmi dobrou 
chemickou odolností), PVC aj.

Délka elektrod závisí na kon-
strukci snímače a pohybuje se u ty-
čových elektrod od několika mili-
metrů až do několika metrů, u ka-
belových a lanových je až několik 
desítek metrů [3].

U některých typů snímačů lze 
nastavit požadovanou polohu elek-
trod, popř. zkrátit jejich délku i bez 
po užití speciálního nářadí.

Elektronické obvody

Elektronická jednotka zabezpečuje napáje-
ní snímače elektrickým proudem a zpracování 
výstupního signálu. Elektronické obvody mo-
hou být integrovány do připojovací krabice 
snímače nebo tvoří oddělený modul. Přípustná 
délka kabelu mezi vyhodnocovací jednotkou 
a hlavicí s elektrodami závisí na kapacitě a vo-
divosti kabelu a je uvedena v technické doku-
mentaci. K propojení je doporučováno použít 

stíněný kabel, aby se předešlo rušení signálu. 
Vzhledem k tomu, že stejnosměrné napětí na 
elektrodách by vedlo k elektrolýze a postup-
nému ničení elektrod, používá se napájení stří-
davým proudem. Při použití střídavého proudu 
je elektrolýza do značné míry omezena. Na-
pájecí napětí na sondě je řádově v jednotkách 
voltů, protékající proud je velmi malý, jeho 
velikost se pohybuje v desetinách miliampéru 
(popř. až v mikroampérech) [5]. Obvod bývá 
většinou navržen tak, aby nevznikalo jiskření 
mezi povrchem hladiny vodivé kapaliny a hro-
tem elektrody. Prostřednictvím elektronické 
jednotky je možné nastavovat citlivost spínače 
požadovanou pro konkrétní úlohu v závislos-
ti na konduktivitě měřeného média. Nastavo-

vat lze i velikost časového zpoždění spínacího 
obvodu (jednotky sekund). Součástí jednotky 
jsou i logické obvody k ovládání akčních čle-
nů (ventilů, čerpadel) [6].

Vlastnosti a využití vodivostních 
hladinoměrů

Vodivostní hladinoměry jsou konstrukčně 
jednoduché a provozně spolehlivé snímače, 
které jsou široce použitelné k měření téměř 

Obr. 3. Hladinové vodivostní spínače

Obr. 4. Dvouelektrodové snímače a ochrana 
čerpadla proti běhu nasucho

Obr.  5.  Měření  při  turbulentním  povrchu 
hladiny

Obr. 6. Příklady provedení vodivostních hladinoměrů:  
a) snímače Liquipoint s tyčovými a lanovými elektrodami 
(jedna až pět eletrod), Endress+Hauser, b) válcové sondy 
CNP (krátká pro vodorovnou montáž a prutová pro svis-
lou montáž), Dinel, c) tlaková vodivostní sonda PP a po-
norná kabelová sonda PSV-1, Mave, d) limitní spínače 
Vegakon a EL8 (ochrana proti přeplnění nebo ochrana 
proti chodu čerpadel nasucho), Vega Grieshaber
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Obr. 7. Řídicí obvod s hladinovými spínači

Obr. 8. Hladinové spínače při detekci polohy rozhraní
kovová nádoba

všech elektricky vodivých médií od čistých 
kapalin až po agresivní kapaliny, suspenze 
a kaly. Nezbytným předpokladem pro jejich 
použití je minimální konduktivita měřeného 
média, která se u většiny vodivostních hladi-
noměrů pohybuje okolo 10 µS/cm.

Existují i speciální typy vodivostních hla-
dinoměrů, např. Krohne BM 500 [7], které je 
možné použít i pro méně vodivé ka-
paliny s konduktivitou 1 µS/cm, jako 
je např. destilovaná voda. Speciálním 
vodivostním hladinoměrem jsou i pří-
stroje Hydrastep a Hydratec firmy 
Emerson [8], u nichž je rovněž využí-
vána vysoká citlivost senzoru k detek-
ci rozhraní mezi vodou a párou. Sys-
tém Hydrastep, určený k měření po-
lohy hladiny vody v parních kotlích, 
může mít osm až 32 elektrod, které 
poskytují informaci o poloze rozhraní 
voda/pára. Systém Hydratec má dvě 
elektrody a lze jej využít např. k de-
tekci kondenzátu v potrubí.

Spojité vodivostní snímače hla-
diny se v praxi využívají poměrně 
zřídka vzhledem k tomu, že výstupní 
signál je významně závislý na kon-
duktivitě média, a závisí tedy na jeho 
složení, koncentraci a teplotě.

Hladinové vodivostní spínače na-
cházejí široké uplatnění v provozech 
chemického, petrochemického, po-
travinářského a farmaceutického 
průmyslu, v tepelné energetice, ve 
vodním hospodářství a v provozech 
zpracování odpadních vod. Napří-
klad v potravinářství lze vodivost-
ní snímače použít k měření hladiny 
ovocných šťáv, piva či mléka. Po-
užívají se často při naplňování a vy-
prazdňování nádob, nádrží či jímek 
mezi dvěma polohami hladiny (čer-
padla či ventily jsou řízeny klopným obvo-
dem s logickou funkcí), pro signalizaci mez-
ních stavů polohy hladiny, jako jištění proti 
přeplnění nádrží apod. Příklad řídicího obvo-
du s hladinovými spínači je na obr. 7.

Hladinové spínače lze použít i pro signa-
lizaci mezních stavů násypu sypkých hmot, 
vykazuje-li sypká látka potřebnou elektric-
kou vodivost. Spínače je možné využít i k de-
tekci rozhraní mezi vodivou a nevodivou ka-
palinou; příklady se svislou a vodorovnou 
montáží elektrod v kovové či plastové nádo-
bě jsou na obr. 8.

Kabelové a lanové sondy jsou vhodné 
k měření polohy hladiny, zejména k měření 
ve studních a vrtech hlubokých i několik de-
sítek metrů, popř. ve velkých nádržích, kde by 
velmi dlouhé tyčové elektrody nebyly prak-
tické. Například ponorné sondy Mave PSV 
[9] umožňují indikovat jednu polohu hladi-
ny nebo dvě polohy s pevně nastavenou dife-

rencí (50 mm) a mohou mít délku až 100 m. 
Jedním z faktorů, které omezují použitelnost 
kabelových sond, je chemická, teplotní a me-
chanická odolnost kabelu. Někteří výrob-
ci nabízejí kabely s různými druhy izolace.

Spínače mohou pracovat v široké oblasti 
provozních teplot a tlaků (obvykle od –20 do 
200 °C, v přetlaku obvykle do 1 až 4 MPa, 
speciálně až do 16 i více MPa [3], [6]). Vo-
divostní snímače s vyšší citlivostí lze použít 
ke snímání polohy hladiny vody v expanzních 
nádržích, nádržích kondenzátů a v nízkotla-
kých a středotlakých kotlích. Takovým pří-

kladem je tlaková vodivostní sonda Mave PP 
[9], která je určena ke snímání dvou hladin 
s rozdílem 35 mm při max. teplotě 110 °C 
a tlaku vody 4 MPa.

Určitá omezení v použitelnosti vodivost-
ních spínačů nastávají v případech, kdy exis-
tuje nebezpečí vytváření nevodivých povla-
ků na elektrodách (tukové povlaky či jiné 
nevodivé usazeniny). Na závadu může být 
i ulpívání velmi viskózních médií na elek-
trodách.

Vodivostní spínače hladiny jsou seřizová-
ny a kalibrovány poměrně jednoduše přímo 
na technologickém zařízení při použití pro-
vozního média. Potřebné nastavovací prvky 
jsou běžnou součástí vyhodnocovací jednot-
ky snímače.

Při použití elektrod zhotovených z vhod-
ných materiálů lze vodivostní hladinoměry 
využít i v nepříznivých provozních podmín-
kách (vysoké teploty, agresivní média, vel-
ké požadavky na hygienu a sanitovatelnost). 
Přednosti a omezení vodivostních hladinomě-
rů jsou shrnuty v tab. 1.
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