
NIVOCAP   CT – 100

1.      ZASADA DZIA  Ł  ANIA I ZASTOSOWANIE  

Pojemnościowy miernik poziomu typu NIVOCAP służy

do pomiaru poziomu w zbiornikach cieczy, pyłów i
granulatów. Przy pojemnościowym pomiarze poziomu

jedną okładkę kondensatora stanowi izolowana lub

nieizolowana sonda natomiast drugą jest metalowa ścianka

zbiornika lub sonda pomocnicza ( w postaci koncentrycznej

rury wokół sondy pomiarowej lub pręta umieszczonego

blisko i równoległego do sondy pomiarowej).

Dielektrykiem jest medium, gaz ponad poziomem medium i

ewentualnie izolacja sondy pomiarowej. Zmiana poziomu

medium wpływa na pojemność tak utworzonego

“kondensatora” co z kolei jest przetwarzane na sygnał

wyjściowy 4 – 20 mA przez blok elektroniczny

umieszczony w głowicy sondy. Rysunek obok i objaśnienia

poniżej pokazują interpretację fizycznych parametrów i

typowych pojemności dla metalowego zbiornika i

izolowanej sondy.

Aby uzyskać pomiar poziomu należy mierzyć wartość wypadkowej pojemności CX (wyprowadzonej z różnych

obwodów pojemnościowych i przewodnościowych impedancji).

– E0 = stała dielektryczna powietrza

– E = stała dielektryczna medium                                                 – CMI = pojemność medium

– r = oporność właściwa medium                                                 – RMI = rezystancja medium

– Co = pojemność powietrza                                                        – CX = pojemność wypadkowa

– CSO = pojemność izolacji sondy w powietrzu                            – CSI = pojemność izolacji sondy w medium 

Pojemność wypadkowa (CX) przewodników i nieprzewodników zmienia się w następujący sposób:

Dla cieczy elektrycznie przewodzących, RMI praktycznie równe zero. W rezultacie tego RMI bocznikuje

pojemność, co oznacza że pojemność medium może być pominięta. W konsekwencji pojemność wypadkowa

obiektu mierzonego jest określona tylko przez średnicę izolacji i długość sondy zanurzonej. Parametry cieczy

nie wpływają na pojemność i wobec tego nie wpływają na dokładność pomiaru. CX może być obliczone z

podstawowej sondy. Przy pomiarze tą metodą poziomu cieczy przewodzącej należy oczekiwać wysokiej

dokładności pomiaru. Do cieczy przewodzących należy zawsze stosować sondę izolowaną.

Dla cieczy elektrycznie nieprzewodzących, o wypadkowej pojemności CX decydują przede wszystkim

pojemności CMI i CSI, ale ponadto wpływa na nie stała dielektryczna. Przy pomiarze poziomu cieczy

nieprzewodzących należy zauważyć, że pojemność i co za tym idzie poziom są bezpośrednio proporcjonalne do

stałej dielektrycznej. Jeśli wzrasta poziom to zwiększa się również pojemność CMI natomiast pojemność Co

maleje. Wobec tego pojemność wypadkowa CX będzie znacząco wzrastać tylko w przypadku gdy stała

dielektryczna medium E jest większa od stałej dielektrycznej powietrza E0 i co za tym idzie zwiększenie

pojemności jest większe niż zmniejszenie. Dla cieczy nieprzewodzących zalecane jest stosowanie sondy
nieizolowanej.

Stosunek stałej dielektrycznej jakiegoś medium do stałej dielektrycznej powietrza (E/E0) jest nazywany

względną stałą dielektryczną (Er). Pomiar poziomu oparty na pomiarze pojemności jest możliwy tylko gdy E ³
1.5. Ponieważ parametry Er i r medium, którego poziom należy mierzyć nie są zwykle znane z dostateczną

dokładnością to z tego powodu pojemnościowy miernik poziomu zawsze musi być kalibrowany na zbiorniku

docelowym w warunkach normalnej pracy tego zbiornika. Po przeprowadzonej kalibracji miernik może być

stosowany tylko w identycznych warunkach jak podczas kalibracji miernika. 



Względna stała dielektryczna cieczy i materiałów sypkich zawiera się w przedziale od 1 do 80 ale najczęściej ma

wartość poniżej 10. Roztwory wodne i materiały wilgotne mają stałą dielektryczną między 10 a 80 a dla wody

stała wynosi 80. Przy pomiarze poziomu miernikiem pojemnościowym należy wziąć pod uwagę, że stała

dielektryczna materiałów jednorodnych zależy od temperatury, natomiast materiałów niejednorodnych od

temperatury i proporcji poszczególnych składników. Dla większości przypadków względna stała dielektryczna

wzrasta proporcjonalnie do wzrostu temperatury medium chociaż dla pewnych materiałów np. dla tworzyw

sztucznych stała dielektryczna pozostaje stała do pewnej temperatury granicznej a po jej przekroczeniu

gwałtownie wzrasta. Takie zmiany można pominąć w wąskim przedziale temperatur pracy. Tabela poniżej

prezentuje względne stałe dielektryczne (Er) kilku ważnych mediów.

Legenda: f = drobny, p = pył, g = granulat, c = grube ziarno/bryłki

2.      DANE TECHNICZNE



3.      STOSOWANIE
Pojemnościowy miernik poziomu jest przeznaczony do pomiaru poziomu cieczy lub ciał sypkich przewodzących

lub nieprzewodzących w zbiornikach i silosach wykorzystując zasadę opisaną w punkcie 1. Pojemnościowe

mierniki poziomu są stosowane przede wszystkim w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym i

petrochemicznym oraz w rolnictwie i przetwórstwie rolnym, ciepłowniach i elektrociepłowniach.

TABELA WYBORU SONDY

Zgodnie z podanymi wyżej informacjami rodzaj zbiornika (pionowy, poziomy, cylindryczny, silos, basen, część

instalacji lub maszyny) znacząco wpływa na typ sondy, miejsce i sposób mocowania. Z tych względów niżej

wymienione czynniki należy wziąć pod uwagę przy lokalizacji sondy.

– sonda musi być w ciągłym kontakcie z mierzonym medium (np. należy wykluczyć tworzenie nawisów, jaskiń

itp.)

– sonda może być tylko nieznacznie obciążona mechanicznie

– mocowanie sondy musi być dokładne, solidne i nie narażone na wibracje

– sonda zwykle pracuje w pozycji pionowej, dolny koniec sondy powinien znajdować się poniżej najniższego

mierzonego poziomu (odległość między dnem zbiornika a końcem sondy określa najmniejszy mierzony

poziom)

– jeśli na mierzonym medium pojawia się piana należy ekranować sondę np. cylindryczną elektrodą pomocniczą

– sonda kablowa powinna być naprężona albo poprzez zamocowanie ciężarka na jej końcu lub poprzez

zamocowanie jej do dna zbiornika.

Jeśli powierzchnia cieczy jest burzliwa lub poziom zmienia się gwałtownie sonda powinna być zamocowana co

2 – 3 m za pomocą izolowanych elementów mocujących.

4.      WYPOSA  Ż  ENIE DODATKOWE  
1szt. instrukcji obsługi; 1szt.  wtyk przyłączeniowy 2 polowy

5. WYMIARY I MONTA  Ż   MECHANICZNY  
Pojemnościowy miernik poziomu posiada przyłącze procesowe 1" lub 1½" - w zależności od

wyspecyfikowanego typu urządzenia. Jeśli ma być mierzony poziom w zbiorniku walcowym leżącym lub

zbiornik jest wykonany z materiału nieprzewodzącego, należy zastosować metalową rurę zamontowaną wokoło

sondy pomiarowej jako sondę pomocniczą. W przypadku zastosowania miernika z elastyczną sondą kablową

należy przymocować ją do dna zbiornika. Sonda powinna być zabezpieczona przed wpływającym materiału tzn.

powinna być zainstalowana w miejscu nie narażonym na znaczące obciążenia mechaniczne. Silne wibracje

należy je wytłumić. Pojemnościowy miernik poziomu jest dostarczany z uszczelką odporną na temperatury do

+200 °C. Części miernika mające kontakt z medium są wykonane ze stali kwasoodpornej.

Sonda prętowa Sonda kablowa Sonda kablowa “Heavy duty” wykonanie wysokotemperaturowe
Uwaga: Wymiary w nawiasach dotyczą sond nieizolowanych



6. PO  ŁĄ  CZENIA ELEKTRYCZNE  

Kable połączeniowe należy doprowadzić poprzez dławik do listwy zaciskowej.

Należy zastosować kabel o przekroju żyły między 0.5 do 2.5 mm2.

W przypadku stosowania miernika w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

należy bezwzględnie zastosować typ "Ex" miernika oraz odpowiednią barierę

Zenera (np. STAHL 8901/31 – 280/075/00, MTL 728). Zaleca się stosowanie

kabla ekranowanego z żyłą 2x0.75 mm2 przy czym ekran należy uziemić przy

źródle zasilania miernika. Na metalowej obudowie miernika znajduje się śruba

uziemienia, którą należy połączyć z ogólnym uziemieniem obiektu (zbiornika).

7.      WERSJE Z ELEKTRODAMI POMOCNICZYMI R  ÓŻ  NYCH TYP  Ó  W  
Sonda pomocnicza może być izolowaną ale przewodzącą metalową strukturą najczęściej w postaci pręta lub

rury. Pojemnościowy kompaktowy miernik poziomu z sondą pomocniczą jest wytwarzany w dwóch

podstawowych wersjach:

– sonda prętowa z prętową sondą pomocniczą – typ CBR/CER/CBS/CES/CBP/CEP/CBT/CET
– sonda prętowa z rurową sondą pomocniczą – typ CAF/CDF

                                        CAF/CDF-1..                        CBR/CER/CBS/CES/CBP/CEP/CBT/CET-1..                    



8.      SPECYFIKACJA

–––– Elektrody pomocnicze wytwarzane są wyłącznie dla mierników pojemnościowych z sondą prętową.
Mierniki pojemnościowe z sondą prętową dostępne są również w wersjach z przyłączami Triclamp 1 ˝” i 2”
oraz z przyłączami rurowymi DN40 oraz DN50
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