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Čidlo hladiny s kmitajícím jehlovým kontaktem 

Předmětem vynálezu je čidlo hladiny s 
kmitajícím jehlovým kontaktem. Přesněji 
řečeno, vynález se týká zařízení pro indika-
ci výšky hladiny se zvýšenou přesností mě-
ření, zejména pro měření výšky hladiny těž-
ké vody v jaderném reaktoru, u k terého za-
řízením je zamezeno nebo do značné míry 
omezeno vylučování a usazování nečistot 
na jehlovém kontaktu čidla. 

Čidla hladiny s kmitajícím jehlovým kon-
taktem vynikají vysokou citlivostí, takže u-
možňující dosažení vysoké přesnosti měření . 
Jejich nevýhodou je okolnost, že jehlový 
kontakt čidla, který se periodicky ponořu-
je pod hladinu nebo se z ní vynořuje, je 
vystavován škodlivým účinkům elektrolýzy 
a elektroforéze. V důsledku tohoto se jed-
nak na aktivním konci jehlového kontaktu 
vylučují nej různějš í prvky obsažené v mě-
řené kapalině, jednak se na kontaktu usa-
zují látky plovoucí na hladině nebo vzná-
šející se v kapal ině v blízkosti její hladiny. 
V důsledku těchto jevů na konci kmitající-
ho jehlového kontaktu vzniká nárůstek, 
který je více či méně elektricky vodivý, 
takže délka jehlového kontaktu se prodlu-
žuje a v průběhu déletrvaj ícího měření do-
chází ke vzniku chyb. Uvedené závady se 
projevují i při měření kapaliny o relativně 
vysoké čistotě, např ík lad při měření desti-

lované vody o vodivosti v rozmezí 0,5 až 10 
mikroS/cm. 

Ukázalo se proto jako účelné a výhodné, 
aby byla vyřešena taková úprava čidla hla-
diny, k teré nebude mít výše uvedené nevý-
hody, zejména které proti dosud známým 
zařízením bude přesnější a nebude podlé-
ha t škodlivým účinkům v takové míře jako 
dosud. 

Uvedené cíle jsou dosaženy tímto vyná-
lezem, jehož předmětem je čidlo hladiny s 
kmitaj ícím jehlovým kontaktem, se zvýše-
nou přesností měření, vzdorné vůči poško-
zování jehlového kontaktu. Podstatou vy-
nálezu je konstrukční uspořádání , při kte-
rém jehlový kontakt je upraven ve vnitřním 
prostoru soustavy dvou elektrod o tvaru ná-
dob prostých víka, kde vnitřní e lektroda je 
umístěna ve vnější e lektrodě ve vzdálenosti 
ne jméně 0,5 mm od jejích stěn a dna. Při-
tom elektrody mohou být zhotoveny z drá-
těného pletiva nebo z kovové mřížky, popří-
padě mohou být vytvořeny ze souběžných 
kovových tyčí nebo prutů, jejichž konce 
jsou upevněny do společného nosného rá-
mu. 

Vynález vychází z poznatku, že rychlost 
galvanického vylučování prvků na konci 
kmitaj ícího jehlového kontaktu čidla hla-
diny lze snížit, jestliže se kmitající jehlový 
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kontakt obklopí soustavou elektrod, napá-
jených elektrickým proudem tak, aby na 
těchto obklopujících elektrodách docházelo 
k dostatečně intensivnímu elektrolytickému 
vylučování látek rozpuštěných ve vodě. Tím 
se zajistí, že voda z okolí jehlového kontak-
tu čidla je prosta nežádoucích příměsí, kte-
ré by kontakt mohly znečistit. 

Na přiloženém výkresu je znázorněn pří-
klad zařízení podle vynálezu, kde jehlový 
kontakt 1 čidla je upevněn ve vnitřním pro-
s toru vnitřní elektrody 2, která má tvar o-
tevřené nádoby a je zhotovena z platinové-
ho d lá tu . Vnitřní e lektroda 2 je upevněna ve 
vnitřním prostoru vnější elektrody 3, vyro-
bené ze s te jného materiálu, jako vnitřní 
elektroda 2. Obě elektrody 2, to je vnitřní 
elektroda a vnější eleklroda 3 jsou přes od-
pory 4 a 5 každá samostatně spojeny s dvě-
ma zdroji napětí 6 a 7. 

Při uvedení v činnost vnitřní elektrody 
2 a vnější elektrody 3, jsou ponořeny do 
tekutiny, jejíž výška hladiny se měří, a to 
tak že hladina tekutiny dosáhne asi do po-
loviny výšky vnitřní elektrody 2. Zdroje na-
pětí B a 7 dávají každý na příslušnou elek-
trodu napět í opačné polarity vzhledem k po-
tenciálu nádoby s měřenou kapalinou. 

Provozní napětí na elektrodách, to je 
vnitřní elektrodě 2 a vnější elektrodě 3, mu-
sí být jen tak velké, aby nebyla narušena 
správná funkce čidla a příslušných elek-

tronických obvodů pro zpracování signálu 
čidla. 

Výhody řešení podle vynálezu jsou zřej-
mé z následuj íc ího příkladu upotřebení, kte-

s rý objasňuje podstatu vynálezu, aniž by jej 
jakýmkoliv způsobem omezoval. 

P ř í k l a d 

10 Zařízení podle vynálezu je zabudováno na 
hladinoměru pro měření výšky hladiny těž-
ké vody v jaderném reaktoru . Pomocné 
elektrody 2 a 3 maj í tvar nádobek s obdél-
níkovým půdorysem, a jsou zhotoveny z 

l5 platinového drátu o p růměru 0,3 mm. Vnitř-
ní elektroda 2 má délku 16 mm, šířku 8 
mm a výšku 15 mm, zatímco odpovídající 
roziněxy vnější elektrody 3 jsou 28 mm, 18 

• mm a 20 mm. Vzdálenost mezi oběma elek-
20 trodami, to je vnitřní elektrodou 2 a vnější 

elektrodou 3, tedy činí 4 až 6 mm. Čidlo je 
součástí servom echanismu hladinoměru, 
takže v us tá leném stavu hladina dosahuje 
vždy do s te jné výše elektrod, a to přibliž-

,5 ně do poloviny výšky vnitřní elektrody 2, 
cca 7 mm od jejího horního okra je . Do té-
to úrovně dosahuje i měřicí konec jehlové-
ho kontaktu čidla 1 v klidovém stavu. 
Vnitřní e lektroda 2 je př ipojena na napět í 

30 — 150 V přes odpor 47 kiloohmů, zatímco 
vnější elektroda 3 je spojena se zdrojem na-
pětí + 1 5 0 V přes stejný odpor 47 kiloohmů. 

P R E D M E T V Y N A L E Z U 

1. Čidlo hladiny s kmitajícím jehlovým 
kontaktem, se zvýšenou přesností měření, 
vzdorné vůči korozi jehlového kontaktu, ze-
jména pro měření výšky hladiny těžké vo-
dy v jaderném reaktoru , vyznačující se tím, 
že jehlový kontakt (1) je upraven ve vnitř-
ním prostoru soustavy dvou elektrod, kde 
vnitřní elektroda (2) je umístěna ve vnější 
elektrodě (3j ve vzdálenosti ne jméně 0,5 
mm od jejích stěn a dna. 

2. Čidlo podle bodu 1 vyznačující se tím, 

že vnitřní elektroda (2) a vnější elektroda 
[3] jsou zhotoveny z drá těného pletiva. 

35 3. Čidlo podle bodu 1 vyznačující se tím, 
že elektrody (2, 3] jsou vyrobeny z kovové 
mřížky. 

4. Čicllo podle bodu 1 vyznačující se 
tím, že vnitrní elektroda (2) a vnější elek-

•lo troda (3] jsou vytvořeny ze souběžných ko-
vových tyčí nebo prutů, jej ichž konce jsou 
upevněny do společného nosného rámu. 
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