
МЕРЕЊЕ НИВОА 



Niveau, level, razina, pigel 
 Потенцијал нечега 
 Висина до које достиже течност у 

резервоару 
 Средња вредност нивоа 
 Дужина, запремина, тежина 
 Мерење и регулација висине граничне 

површине  
 Јединица за мерење 𝑚𝑚3; m; kg. 

 



Методе мерења 
 ПОСРЕДНЕ 
 Хидростатички 

притисак 
 Промена 

електричног 
отпора 

 Индуктивитета, 
капацитета 

 Директне 
 Мерне летве 
 Спојени судови са 

водомерним 
стаклима 

 Примена пловка 
 Контактних 

електрода 
 Рефлекција звучних 

и електромагнетних 
таласа 



Начин праћења промене 
Континуалне 
  

 Омогућавају 
стално праћење 
тренутног нивоа
  

Скоковите 
(индиискретне)   

 Дају сигнал тек 
кад ниво порасте 
или опадне  



Одабир методе мерења 
 Било које од набројаних метода 

користили зависиће од гранца у којима 
се крећу промене нивоа осетљивости  
и тачности мерења, да ли се ради о 
локалном или о даљинском мерењу, 
потребама регистровања и 
регулисања нивоа. 



Мерење нивоа са 
уроњеном скалом 

1 Скала 
2 Учвршћивач 
3 Нулти сезач 
сонде 
4 Сонда са 
куком 
5 Указивач - 
маркер 



Нивометар са водомерном 
цеви и водомерним стаклом 

Одваја се течност у резервоар 
И у индикаторској цеви, у којој 
се налази сразмерна количина 
течности са нивоом течности у  
резервоару.  
Нивометри са: 
1 водомерном цеви 
2 раздвојном мембраном 
3 уграђеним какпацитивним  
претварачем. 



Нивометри са пловком 
Ово је континуална метода 
која услед подизања и  
спуштања нивоа течности 
преко пловка преноси на: 
Праволиниску, 
ротациону 
и торзиону скалу. 
 



Нивометри са електричним 
и магнетним пловком 

Код ових нивометара положај пловка 
се претвара у електрични сигнал што 
омогућава даљинско мерење и регула- 
цију нивоа. Мерење се врши на електри- 
чни и магнетни начин. 



Нивометри на основу мерења 
хидростатичког притиска 
 Ово је посредна метода мерења нивоа. 
 Порастом дубине расте и притисак 

течности у резервоару па је то 
искоришћено за мерење нивоа течности 

 Притисак р се може израчунати у 
зависности од дубине односно висине 
резервоара једначином  
p = ρ * g * h 
g – гравитационо убрзање 
ρ – густину течности 



Подела 
 Подела мерења нивоа на основу 

хидростатичког притиса се може 
извршити на следеће: 
- манометре 
- ваздушне мехове 
- притиском продувавања мехура 



Хидростатички нивометри са манометром, 
ваздушним мехом и са мерењем притиска 
продувавања 

 



Електрична мерила нивоа 
Погодна су за мерење нивоа због 
могућности даљинског мерења, 
меморисања и обрадемерних сигнала 
Према начину праћења промене нивоа 
постоје електрични нивометри за 
континуално и скоковито праћење 



Нивометри са променом 
отпорности 
 Отпорност течности директно зависи од 

нивоа, у одсуству течности је прекид 
односно бесконачна отпорност а са 
повећањем нивоа отпорност се 
смањује због повећане масе што се 
одразава преко индикатора у 
мереном мосту. 

 Користи се код проводних течности 



Посредни електрични 
нивометри 
 Хлађење, загревање 
 У суд се спушта сонда се 

капсулираном термодинамичком 
осетљивом отпорном траком која 
представља једну грану мерног моста. 
Стуја у мосту греје траку док се не 
успостави енергија измедју грејача и 
хлађења. Овде је искоришћена да 
течности имају температурну разлику 
од температуре ваздуха. 



 У трећем случају мери се ниво 
загрејане тчности, овде је погодно да 
се температурно осетљиви елементи 
везују споља. Ови елементи могу да 
буду термоотпорници а у случају већих 
температура термоспрегови. 

 Сличан начин мерења као у 
предходном случају само што се у 
овом, мери ефекат загревања. 



Капацитивни нивометар 
 Заснивају се на мерењу промене 

капацитивности која настаје код 
специјалних електричних 
кондезаторапостављених вертикално у 
резервоар услед промене нивоа 
течности. 

 𝐶𝐶 ℎ = 𝐶𝐶0 ∗ 1 + (𝜀𝜀𝑟𝑟−1) ∗ ℎ/𝐻𝐻  
 𝐶𝐶 ℎ  − капацитивност кондезатора у ваздуху 
 𝐶𝐶0 - има вредност између 200-300 рF 
 𝜀𝜀𝑟𝑟 - релативна диалектричка константа 
 𝐻𝐻 – висина кондезатора 



Скоковито мерење нивоа 
течности 
 За случајеве када је само важнп да 

сезна да ли је течност достигла 
одређени ниво примењују се методе 
за дискретно односно скоковито 
мерење. 

 Овај сигнал се користи за аутоматску 
заштиту од преливања или као аларм 
да је течност пала испод задате 
вредности  



Скоковито мерење нивоа 
течности 



Ултразвучна радиоактивна 
мерила нивоа 
 У случају када није могуће остварити 

физички контакт са садрзајем 
резервоара због температуре или 
агресивности материјала, користе се 
нивометриса прозрачивањем 

 У зависности од природе таласа 
разликују се ултразвучна и 
радиоактивна мерила. 



Ултразвучни нивометри 
 Ултра звични нивометри користе 

рефлексију таласа на граничној 
површини гас – течност и промену 
дужине пута односно времена 
простирања таласаизмеђу 
ултразвучног предајника и пријемника у 
зависности од ултра звучног нивометра. 



Радиоактивни нивометри 
 Радиоактивни нивометри користе 

зависност апсорпсије гама и бета 
зрака од дебљине озраченог 
материјала, односно зависност 
интезитета зрачења на детектору од 
преносне средине.  

 За резервоаре са танким зидовима, 
користе се извори са бета зрацима а 
код резервоара са тањим зидовима 
користе се извори са гама зрацима. 



Мерење нивоа чврстог и 
насутог материјала 

Овакви нивометри се користе за  
мерење нивоа зрнастог и прашка- 
стог материјала. Мери се у резерво- 
арима као што су бункери и силоси 
у циљу контроле прераде и транспо- 
та. Оваква метода мерења је мање 
тачна него предходне. Специфично  
за овај материјал је стварање кнуса 
при врху (пешчани сат). 
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