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Měření polohy hladiny a limitní měření 
hladiny v zásobníku přepadu uhlí

V typické uhelné elektrárně jsou lignit 
(hnědé uhlí) a antracit (černé uhlí) dočasně 
skladovány v zásobnících vysokých až 15 m. 
Je třeba počítat s venkovními teplotami v roz-

mezí –40 až +50 °C. Pro zajištění nepřetrži-
tého plnění uhelných pásů (bez přerušení) je 
zapotřebí robustní a spolehlivý systém mě-
ření jejich zaplnění. K zabránění přeplnění 
zásobníků jsou využívány nezávislé limitní 
spínače (obr. 1).

Pro spolehlivé bezkontaktní měření výš-
ky hladiny v zásobnících se v tomto případě 
používá radarový hladinoměr Vegapuls 67 
(obr. 2). Jde o spolehlivý a cenově výhodný 
snímač pro měření výšky hladiny.

Měření výšky hladiny radarovým hladino-
měrem v zásobnících přepadů uhlí zajišťuje 
nepřerušované načítání materiálu dopravova-

Spolehlivé měření hladiny v energetice 
a teplárenství

ného do zásobníku pásovým dopravníkem. 
Jde o bezkontaktní, bezúdržbové měření s vy-
sokou jistotou měřené hodnoty i při extrémní 
prašnosti. Dalšími výhodami jsou jednoduchá 
montáž a uvedení do provozu.

Měření hladiny na přesypech pásového 
dopravníku

Uhlí je v elektrárně dopravováno do kotle 
ze zásobníku pásovými dopravníky. Aby se 
zabránilo hromadění uhlí na přesypech do-
pravníků, je nutné v nich hlídat hladinu, pro-
tože pouze spolehlivé měření zaplnění těch-
to stanic může zajistit nepřetržité plnění kotlů 
uhlím. Pro zabránění přeplnění se používají 
další limitní spínače hladiny, které jsou zce-
la nezávislé (obr. 3). Rozsah měření na pře-
sypech je do 3 m. Velká hlučnost ztěžuje po-
užití ultrazvukových hladinoměrů.

V tomto případě se používá radarový hla-
dinoměr Vegapuls 68 (obr. 4), který monito-

ruje zaplnění přesypu pásového dopravníku 
a zajišťuje nepřetržitý přísun uhlí do kotle. 
Také zde jsou výhodami velká spolehlivost, 
robustnost, odolnost proti prachu, snadná 

montáž a uvedení do provozu, minimální 
údržba a výhodná cena.

Měření hladiny v mokrém odstruskovači

Pro odstraňování spodního popela (strus-
ky) ze spalovací komory má většina uhelných 
elektráren mokrý odstruskovač. Regulace hla-
diny v mokrém odstruskovači plní dvě důleži-

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert s. r. o. se specializuje na dodávky měřicí 
techniky pro průmyslové  provozy. Jedná se zejména o techniky pro měření hladiny kapalin 
a sypkých látek, rozhraní mezi nemísícími se kapalinami a měření tlaku. Společnost mj. nabí-
zí přístroje a systémy vyhovující specifickým požadavkům nejrůznějších odvětví průmyslu. 
Přístroje uživateli poskytují spolehlivé údaje o poloze hladiny měřeného produktu, tj. jeho 
množství, a také o tlaku (bez ohledu na druh média). Společnost dodává měřicí techniku 
pro jakékoliv odvětví průmyslu včetně poskytnutí bezplatného technického poradenství, 
vypracování návrhu měřicího řetězce a možnosti vyzkoušení snímačů přímo u zákazníka.
Tento článek popisuje měření výšky hladiny v energetice a teplárenství na konkrétních 
měřicích úlohách.

Obr. 1. Měření zaplnění zásobníků s uhlím

Obr.  2.  Radarový  snímač  hladiny  sypkých 
látek Vegapuls 67

Obr. 3. Měření zaplnění přesypu uhlí

Obr.  4.  Radarový  snímač  hladiny  sypkých 
látek Vegapuls 68
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té funkce: zaprvé zajišťuje 
dostatek vody, která ochla-
zuje horkou strusku, zadru-
hé udržuje hermetické těs-
nění ohniště kotle a zabra-
ňuje nežádoucímu průniku 
vzduchu do kotle (obr. 5).

Pro tyto účely lze dopo-
ručit radarový hladinoměr 
Vegapuls 31 (obr. 6). Vý-
hodou je, že snímač není 
v kontaktu s měřeným mé-
diem, a jeho provoz proto 
nevyžaduje údržbu. Dob-
ré zaostření radarového 
paprsku umožňuje přesné 

měření hladiny. Energie a úhel paprsku vy-
zařovaného radarem jsou závislé na dvou 
faktorech: frekvenci a vyzařovací charakte-
ristice antény. Anténa o stejné velikosti při 
vyšší frekvenci signál zaostří lépe. Radaro-
vý hladinoměr Vegapuls 31 pracuje s frek-
vencí 79 GHz a vyniká rychlostí reakce, nu-
lovou mrtvou zónou a úzkým vyzařovacím 
paprskem.

Měření polohy hladiny a limitní měření 
hladiny v silu s popílkem

Při spalování uhlí vzniká velké množství 
popela. Shromažďuje se do sila nebo bunkru 
o výšce až 40 m a poté se sype do otevřené 

jámy. Pro určení výšky zaplnění jsou v pří-
slušných zásobnících popílku rozmístěny ra-
darové hladinoměry a limitní spínače hladi-
ny (obr. 7). Kromě extrémní prašnosti je tře-
ba počítat s teplotou až +150 °C.

Také v této úloze se používají radarové 
snímače Vegapuls 68. Přesnost měření po-
mocí mikrovln není z principu ovlivňována 
teplotou. V případě nepříznivého vlivu tep-
loty na vlastní snímač lze využít kontinuál-
ní chlazení vzduchem (ofukovým systémem)  
a díky tomu je možné použít tento hladino-
měr i při vysoké provozní teplotě.

Obr. 5. Měření hladiny vody v mokrém odstruskovači

Obr. 6. Radarový snímač hladiny Vegapuls 31

Obr. 7. Měření polohy hladiny a limitní měření 
hladiny v silu s popílkem

Obr. 8. Měření zaplnění sila s vápnem



22 AUTOMA 10/2021

téma
au

to
m

at
iza

ce
 v 

el
ek

tr
ár

ná
ch

 a 
te

pl
ár

ná
ch

, o
bn

ov
ite

ln
é z

dr
oj

e,
 d

ist
rib

uc
e e

le
kt

řin
y a

 te
pl

a

Měření zaplnění sila s vápnem

Pro odsiřování spalin je nutná kontinuál-
ní výroba vápenného mléka. Vápno je skla-
dováno v dostatečném množství ve velkých 
silech o výšce až 30 m. Vápno však má ten-
denci snadno přilnout víceméně k čemukoliv. 
Pro spolehlivou logistiku a skladování vápna 
je tudíž naprosto nezbytné robustní měření 
hladiny, které není citlivé na tvorbu nálepů. 
Proto je zde výhodný bezkontaktní snímač, 
který navíc funguje dobře i ve velmi praš-
ném prostředí.

Pro měření hladiny vápna je ideální ra-
darový hladinoměr Vegapuls 69. Dobré za-
ostření radarového paprsku umožňuje přes-
né měření i během plnění a obtíže mu nečiní 
ani vlnité stěny sila.

Radarový hladinoměr Vegapuls 69 pracu-
je s frekvencí 79 GHz a anténou o průměru 

75 mm. Vyzařovací úhel hladinoměru je jen 
4°, čímž je dosaženo spolehlivého a přesného 
měření. Vyzařovací paprsek hladinoměru lze 
nasměrovat tak, aby se vyhnul veškeré vnitř-
ní instalaci a nánosům na stěně zásobníku.

Vzhledem k tomu, že dynamický roz-
sah radarového hladinoměru Vegapuls 
69 je 120 dB, je možné měřit i slabé od-
ražené signály. To zajišťuje menší nejisto-
tu měření a lepší spolehlivost jak pro mé-
dia s dobrými odraznými vlastnostmi (uhlí, 
ruda a kamenivo), tak i pro média se špat-
nými odrazovými vlastnostmi (plastový 
prášek, plastový granulát nebo i polystyre-
nové kuličky).

Pro limitní měření hladiny vápna je vhod-
ný limitní hladinový spínač Vegamip 60. Jde 
o mikrovlnnou jednopaprskovou závoru. Ve-
gamip 60 je spolehlivé zařízení s bezúdržbo-
vým provozem a snadnou montáží. Uvedení 

do provozu nevyžaduje žádné složité nastave-
ní a robustní konstrukce přispívá k bezúdrž-
bovému provozu.

Závěr

Představené hladinoměry a hladinové spí-
nače nejrůznějších typů dodává společnost 
Level Instruments CZ - Level Expert s. r. o. 
Jde pouze o krátký výčet ze sortimentu spo-
lečnosti. Všechny dodávané přístroje vyhovu-
jí příslušným českým i evropským normám. 
Rychlá reakce na poptávku, velmi kvalitní 
zboží, nejmodernější technika, široký sor-
timent nabízených produktů, certifikovaný 
servis 24 hodin po sedm dní v týdnu – to vše 
vede ke spokojenosti zákazníků.

(Level Instruments CZ –  
Level Expert, s. r. o.)

Díky systému SDA mo-
hou servisy i nadále pro-
vádět rozsáhlou diagnos-
tiku vozidel s chráněnými 
diagnostickými údaji v pl-
ném rozsahu. Nová funkce 
je k dispozici od léta 2021 
a je součástí diagnostického 
softwaru Bosch Esitronic 2.0 
Online. Po jednorázové re-
gistraci získá pracovník ser-
visu osobní přístup a může 
aktivovat a zpřístupnit dia-
gnostické funkce s chráně-
ným přístupem prostřednic-
tvím SDA.

Identita pro snadný přístup 
k chráněnému diagnostickému obsahu

Bez přístupu k chráněným diagnostic-
kým funkcím může servis v mnoha přípa-
dech na vozidle zákazníka provádět pouze 
pasivní diagnostické činnosti, např. vyčí-
tání chybových kódů. Aktivní diagnostika, 
např. kalibrace asistenčních systémů řidiče, 
nemusí být možná. Ani vymazání upozor-
nění na uplynutí servisního intervalu již ne-
musí být přístupné. Pro plnění těchto úkolů 

Centrální přístup k zabezpečeným datům vozidla

vyžadují systémy jednotlivých výrobců ob-
vykle placený přístup. Standardizované ře-
šení SDA tento proces zjednodušuje. Pra-
covník v servisu se již nemusí orientovat na 
různých portálech výrobců, registrovat se, 
přihlašovat a v některých případech sledo-
vat různé možnosti plateb. SDA bude sdru-
žovat jednotlivá řešení výrobců vozidel. Již 
nyní je součástí diagnostiky řídicích jedno-
tek v diagnostickém softwaru Esitronic 2.0 
Online. Uživatel, který je autorizován pro-
střednictvím svého Bosch ID v systému Esi-
tronic, tak má centrální integrovaný přístup 
k chráněnému diagnostickému obsahu, a to 

i přes různá bezpečnostní řešení výrobců 
vozidel. Pro získání osobního Bosch ID se 
pracovník servisu musí zaregistrovat pouze 
jednou a může osobní ID používat nejen pro 
přístup k chráněnému diagnostickému obsa-
hu v systému Esitronic, ale také pro mnoho 
dalších aplikací Bosch – jak profesních, tak 
soukromých, např. pro své elektrokolo nebo 
aplikace chytré domácnosti.

Při první registraci do SDA může být 
kromě vytvoření Bosch ID vyžadována rov-
něž jednoznačná identifikace uživatele pro-
střednictvím externího poskytovatele služeb 
(e-identita).

Díky SDA se servis nemusí starat ani 
o vyúčtování a náklady. SDA nabízí platbu 
paušálem. Náklady na používání chráněných 
diagnostických dat jsou již zahrnuty v licen-
čním poplatku za informační segment Dia-
gnostika řídicích jednotek (SD) dílenského 
softwaru Esitronic.

Díky SDA zůstávají konkurenceschopné 
i malé autodílny, které se nespecializují 
na jedinou značku

Díky centrálnímu přístupu k chráněnému 
diagnostickému obsahu od různých výrobců 
prostřednictvím SDA od společnosti Bosch 
šetří servis čas a peníze a zvyšuje efektivi-
tu diagnostických procesů. Autodílna, která 
opravuje vozidla více značek, si tím zajišťu-
je svou konkurenceschopnost, protože může 
i nadále provádět rozsáhlou diagnostiku růz-
ných vozidel, a to časově úsporným a efek-
tivním způsobem.

(Bosch Group)

Při ochraně elektroniky nových modelů vozidel se výrobci spoléhají na individuální ře-
šení s různými přístupovými požadavky a koncepcemi. Zejména pro nezávislé servisy 
a autodílny, kde opravují vozidla více značek, představuje tato nepřehledná situace vel-
kou technickou a administrativní výzvu. Společnost Bosch proto vyvinula centrální, in-
tegrované a standardizované řešení SDA (Secure Diagnostic Access), které usnadňuje 
přístup k chráněným datům vozidel různých výrobců. Zpočátku se plánuje využití SDA 
u vozů VW, Audi, Seat a Škoda, ale nabídka se bude dále rozšiřovat.

Obr. 1. Systém SDA, Secure Diagnostic Access, umožňuje plný 
přístup k diagnostickým datům vozidel od zúčastněných výrobců


