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TemaT numeru      czujniki do pomiarów bezdotykowych

Oferta firmy Sels, która dostarcza klien-
tom czujniki indukcyjne i pojemnościo-
we od ponad 29 lat, została poszerzo-
na o zaawansowane technicznie czuj-
niki ultradźwiękowe amerykańskiej fir-
my Senix. W krótkim czasie urządzenia 
te znalazły zastosowanie w wielu aplika-
cjach, w których dotychczas raczej nie 
wykorzystywano czujników ultradźwię-
kowych. Poniżej pozwolimy sobie przed-
stawić przykładowe rozwiązania zapro-
jektowane przez naszych inżynierów.

Jeden z największych producen-
tów kostki brukowej w Polsce od dłuż-
szego czasu poszukiwał ekonomiczne-
go rozwiązania pomiaru poziomu kru-
szywa w metalowych zbiornikach o wy-
sokości 8 m. Problemem było nie tylko 

zapylenie powstające podczas zasypu, 
ale również hałas spowodowany ude-
rzeniami w metalowe ściany zbiorni-
ka. Rozważane było zastosowanie czuj-
nika radarowego, który prawdopodob-
nie spełniłby oczekiwania, ale przy du-
żej liczbie zbiorników inwestycja zrobiła 
się zbyt kosztowna. Bazując na naszym 
doświadczeniu, przeprowadziliśmy te-
sty z wykorzystaniem czujnika ultradź-
więkowego firmy Senix typu TSPC21S. 
W początkowej fazie istniały wątpliwo-
ści co do stabilności pracy czujnika ul-
tradźwiękowego oraz obawa przed za-
nikami detekcji. Jednak wykorzystując 
możliwości programowe czujnika, oka-
zało się, że doskonale sprawdził się on 
zarówno pod względem niezawodności, 

jak i ciągłości detekcji oraz dokładności 
pomiaru poziomu kruszywa w zbiorniku.

Czujniki firmy Senix dzięki swoim 
parametrom technicznym – obudowa ze 
stali nierdzewnej, IP68 oraz temperatu-
ra pracy od –40 do +70 °C, są w czo-
łówce urządzeń instalowanych na ze-
wnątrz obiektów. 

W wyżej opisanej aplikacji udało się 
wyeliminować zakłócenia spowodowa-
ne zapyleniem poprzez aktywację od-
powiednich filtrów oraz wprowadze-
nie niewielkiej zwłoki czasowej sygna-
łu wyjściowego, natomiast wpływ nad-
miernego hałasu przez wprowadzenie 
odpowiedniego uśredniania próbkowa-
nego sygnału analogowego.

Wybór konkretnego modelu czujnika 
typu TSPC21S podyktowany był wyso-
kością zbiorników. Czujniki te dokonu-
ją detekcji i pomiaru w zbiornikach do 
15 m.

Czujniki firmy Senix mają wiele do-
datkowych funkcji, które są przydat-
ne w bardziej skomplikowanych pro-
cesach, gdzie wymagana jest archi-
wizacja odczytów w czasie rzeczywi-
stym, komunikacja Modbus RS-485 
lub RS-232, analiza rozkładu błędów 
odczytu, aktywacja funkcji uzależnień 
czasowych czy też pełna uniwersal-
ność konfiguracji wyjść z poziomu PC 
(wybór formatów wyjść: PNP/NPN, 

promocja

Fo
t.

 S
el

s

dokonując wyboru właściwego czujnika do detekcji i pomiaru poziomu materiałów 

sypkich w zbiornikach, często stajemy przed problemem eliminacji wpływu 

zakłóceń powstających w trakcie eksploatacji, a szczególnie podczas 

ich zasypu. w wielu przypadkach klient decyduje się na zastosowanie 

kosztownych rozwiązań, np. sond radarowych. okazuje się, że tego 

typu urządzenia nie muszą być jedynym rozwiązaniem w środowisku 

o dużym zapyleniu lub natężeniu decybeli. pewność detekcji może również 

zapewnić dużo tańszy czujnik ultradźwiękowy! należy jednak zwrócić uwagę 

na kilka aspektów decydujących o powodzeniu rozwiązania.

niezawodność pomiaru poziomu 
w trudnych warunkach środowiskowych
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analogowe 0–10 V, 0–5 V, 4–20 mA). 
W ofercie firmy Senix dostępne są rów-
nież specjalne czujniki serii LVL dedy-
kowane do detekcji i pomiaru materia-
łów agresywnych chemicznie. Obudowy 
tych czujników oraz ich czoło wykonane 
jest z tworzywa Kynar PVDF, odporne-
go na szereg substancji chemicznych, 
dzięki czemu mogą być stosowane np. 

w elektrociepłowniach czy oczyszczal-
niach ścieków. 

Kolejną rozwiązaną przez nas aplika-
cją, w oparciu o czujniki ultradźwięko-
we, jest detekcja poziomu płatków śnia-
daniowych. W tym przypadku czujnik 
TSPC30S1, z maksymalną strefą dzia-
łania 427 cm, dokonuje pomiaru pozio-
mu niejednorodnego materiału, jakim 
są płatki. Dodatkowym elementem za-
kłócającym pracę czujnika jest moment 
zasypu zbiornika. Również w tym przy-
padku szerokie możliwości programowe 
czujnika pozwoliły na skuteczne rozwią-
zanie problemu. Wprowadzając odpo-
wiednio zwłokę czasową, czujnik igno-
rował moment zasypu i przedstawiał re-
alny poziom w zbiorniku bez potrzeby 
stosowania innych urządzeń. Dodatko-
wo, wykorzystując komunikację RS-485 
czujnika z panelem operatorskim otrzy-
mujemy pełną wizualizację pracy wielu 
zbiorników, na których zostały zainstalo-
wane czujniki ultradźwiękowe.

Serie czujników TSPC i LVL od mo-
mentu wprowadzenia ich na rynek pol-
ski cieszą się dużą popularnością i znaj-
dują zastosowanie w wielu projektach. 

Do mniej złożonych aplikacji pro-
ponujemy klientom zastosowanie 

prostszych wersji czujników firmy Micro 
Detectors lub Sensopart. Nasi inżynie-
rowie, w oparciu o wieloletnie doświad-
czenie, zaproponują optymalne rozwią-
zania, które zadowolą wymagania sta-
wiane zarówno przez konstruktorów 
maszyn, jak i przeznaczone do inwesty-
cji przemysłowych. 

Reasumując, czujniki ultradźwiękowe 
Senix oprócz typowych walorów pomia-
rowych skupiają w sobie duże możliwo-
ści programowe i predysponują je do pra-
cy w trudnych warunkach środowisko-
wych. W celu zapoznania się ze szczegó-
łami oraz pełną ofertą firmy zapraszamy 
Państwa na stronę www.sels.pl. 

inż. Adam Osipowski
SELS Sp. z o.o. sp.k.

www.sels.pl
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