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Společnost Level Instruments CZ – Level 
Expert, s. r. o., se specializuje na dodávky 
měřicí techniky pro průmyslové provozy, ze-
jména techniky k měření polohy hladiny ka-
palin a sypkých látek, rozhraní mezi nemísí-
cími se kapalinami a k měření tlaku.

Společnost mimo jiné nabízí přístroje 
a systémy vyhovující specifickým požadav-
kům nejrůznějších odvětví průmyslu. Přístro-
je uživateli poskytují spolehlivé údaje o po-
loze hladiny měřeného produktu, tj. o jeho 
množství, a o tlaku, a to bez ohledu na druh 
média.

Tento článek je zaměřen na měřicí tech-
niku pro potravinářské provozy. Přístroje se 
používají v nejrůznějších skladovacích nádr-
žích, míchacích nádržích apod.

Dlouholeté zkušenosti umožňují porozu-
mět specifickým požadavkům tohoto odvět-
ví a správně na ně reagovat. Protože společ-

Spolehlivé a přesné měření hladiny 
v potravinářském průmyslu

nost Instruments CZ – Level Expert nenabízí 
produkty pouze jediného výrobce, má mož-
nost svým zákazníkům poskytnout optimální 
řešení výběrem vhodného principu měření.

Pracovníci společnosti Level Instruments 
CZ – Level Expert mají s dodávkami měři-
cích a regulačních přístrojů pro potravinář-
ský průmysl desítky let zkušeností. Co se týče 

techniky pro zařízení s vy-
sokými požadavky na hy-
gienu, snímače německého 
výrobce VEGA Grieshaber 
měří polohu hladiny a tlak 
v nádržích a potrubí s mi-
mořádnou přesností a s vel-
kou spolehlivostí. Jejich in-
stalace, nastavení a uvedení 
do provozu jsou zcela jedno-
duché. Snímače jsou z cer-
tifikovaných materiálů a je-
jich připojení odpovídá hy-
gienickým standardům. Jsou 
odolné proti tlakovým rá-
zům a mají dlouhou život-
nost.

Snímače VEGA jsou cer-
tifikovány v souladu s naříze-
ním Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1935/2004 

o materiálech a předmětech určených pro 
styk s potravinami, se směrnicemi sdruže-
ní EHEDG a potravinářskými standardy 3 A 
a v souladu se standardy FDA pro americ-
ký trh.

Měření polohy hladiny v sile s moukou

Nejrůznější druhy mouky jsou nejčastě-
ji skladovány ve vysokých silech (až 30 m) 
s velmi úzkými komorami. Plnění je pravi-
delné a je realizováno pneumaticky, aby bylo 

Obr. 1. Měření zaplnění v sile s moukou

Obr. 2. Snímač Vegapuls 69 může být vybaven zapouzdřenou 
plastovou anténou nebo kovovým anténním systémem s čoč-
kovou anténou

Obr.  3.  Reaktor  s  míchadlem  pro  výrobu 
polyvinylacetátu Obr. 4. Radarový hladinoměr Vegapuls 64
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možné požadovanou směs z různých druhů 
mouky vyrobit kdykoliv. Je nezbytné spoleh-
livé měření polohy hladiny v jednotlivých si-
lech, a to i během plnění (obr. 1). V dané úlo-
ze je třeba se vypořádat s prašností, silným 
pohybem vzduchu při plnění 
a špatnou odrazivostí měřené-
ho média.

Dobrým řešením je snímač 
Vegapuls 69. Je to radarový 
snímač vhodný pro kontinuál-
ní měření sypkých mate riálů 
v nejrůznějších provozních 
podmínkách, ideální pro mě-
ření polohy hladiny ve vy-
sokých silech, zásobnících 
a segmentových silech. Vý-
hodou je, že stejný snímač je 
možné použít pro sila různé 
výšky. Ke spolehlivosti mě-
ření přispívá dobré zaměření 
signálu, které je současně také 
rychlé a jednoduché. Snímač 
Vegapuls 69 může být vyba-
ven zapouzdřenou plastovou 
anténou nebo kovovým an-
ténním systémem s čočkovou 
anténou. To umožňuje opti-
mální přizpůsobení různým 
oblastem použití. Integrova-
ný ofukový systém zabraňuje 
tvorbě nánosů.

Měření hladiny při výrobě 
polyvinylacetátu

Polyvinylacetát – základ-
ní materiál některých druhů 
žvýkaček – se vyrábí v reak-
ční nádobě se čtyřbodovým 
míchadlem (obr. 3). Suroviny začínají rea-
govat během míchání. Pro zajištění plynulé 
produkce je nutné přesně měřit hladinu v roz-
sahu do 7,5 m. Médium má však malou di-
elektrickou konstantu a hladina je neklidná. 
Teplota v reaktoru je +120 až +150 °C, tlak 
120 až 150 kPa.

Vegapuls 64 (obr. 4) je snímač pro konti-
nuální měření polohy hladiny kapalin. Pra-
cuje s přenosovou frekvencí 80 GHz, což je 
třikrát více než u běžněji používaných hla-
dinoměrů. Proto mohou mít antény a mecha-
nické připojení menší rozměry. To je výhod-
né u malých nádrží nebo v úzkém prostoru. 
Velmi dobré zaostřování signálu (divergence 
3°) umožňuje použití v nádobách s mnoha 
zařízeními, jako jsou např. míchadla a top-
né spirály.

Skladovací nádrže na alkohol

Nádrže na skladování alkoholů jsou po-
važovány za potenciálně výbušné, a proto se 
nacházejí ve zvláštních místnostech. Když je 
třeba alkohol použít, je čerpán přímo do pří-
slušné výrobní nádoby prostřednictvím systé-
mu zvaného ring main. Pro spolehlivé měření 

hladiny v nádrži a pro monitorování napáje-
cího tlaku v potrubí jsou zapotřebí spolehli-
vé měřicí přístroje (obr. 5).

Používá se snímač tlaku Vegabar 82 
(obr. 6), který je univerzálně použitelný k mě-

ření tlaku plynů, par a kapalin. Díky kera-
mické měřicí buňce je možné jej použít také 
k měření abrazivních médií. Zároveň je zaru-
čena velká přetížitelnost a odolnost proti va-

kuu. Snímačem lze rovněž měřit rozdíl tlaku 
u dna a nad hladinou a z něj při známé hus-
totě vypočítat výšku hladiny.

Jako hladinový spínač je v těchto nádo-
bách použit vibrační spínač Vegaswing 63 
(obr. 7). Nezávisle na montážní poloze spo-
lehlivě rozpozná úroveň hladiny s milimet-
rovou přesností. Spínač je určen k detekci 
minimální nebo maximální hladiny. Může 
se použít i jako ochrana proti přeplnění nebo 
ochrana proti chodu čerpadla naprázdno. Po-
loha spínacího bodu se určuje pomocí voli-
telného prodloužení. Dodává se i v prove-

dení do zařízení se zvýšenými požadavky 
na hygienu.

 

Závěr

Všechny dodávané přístroje vyhovují pří-
slušným českým i evropským normám a je-
jich spolehlivost je ověřena dlouholetým pro-
vozem u nás i v zahraničí. Mnoho let zku-
šeností umožňuje pracovníkům společnosti 
porozumět specifickým požadavkům daného 
odvětví a správně na ně reagovat. Společnost 
Level Instruments CZ – Level Expert je při-
pravena dodat měřicí techniku pro jakékoliv 
průmyslové odvětví, a to včetně bezplatného 
technického poradenství, vypracování návrhu 
řešení, zapůjčení snímačů a jejich vyzkouše-
ní u zákazníka v konkrétní úloze.

(Level Instruments CZ – Level Expert)

Obr. 5. V nádržích na skladování alkoholů se měří výška hla-
diny prostřednictvím hydrostatického tlaku a  limitní úroveň 
hladiny je detekována vibračním spínačem

Obr. 6. Pro hydrostatické měření výšky hla-
diny v zásobní nádrži s alkoholem se používá 
snímač  tlaku  Vegabar  82  v  hygienickém 
provedení

Obr.  7.  Jako  hladinový  spínač  je  v  nádo-
bách  s  alkoholem  použit  vibrační  spínač 
Vegaswing 63


