
Traductoare de nivel 

 
1. Traductoare de nivel bazate pe forţa arhimedică.  

a) Traductorul de nivel cu plutitor 

- la utilizarea traductorului cu plutitor nu este necesară cunoaşterea densităţii lichidului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Traductorul de nivel cu imersor 

 

 

 

 

 

 

 Pentru traductorul cu imersor, este necesar să se ştie valoarea densităţii lichidului.  

2. Traductoare de nivel bazate pe radiaţii 

În cazul unor condiţii speciale (temperaturi ridicate, medii corosive, periculoase etc.) 
măsurarea nivelului se efectuează fără a interveni asupra recipientului – adică fără contact – 
apelând la ultrasunete sau microunde. 

 Traductorul de nivel cu microunde: 
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tambur:  
poziţia sa relativă dă indicaţii 

despre nivelul lichidului 
contragreutate:  

echilibrează mişcarea plutitorului 

plutitor:  
se află permanent pe suprafaţa 

lichidului 

resort:  
forţa sa elastică şi forţa arhimedică sunt 

echilibrate de greutatea imersorului 

imersor:  
parţial introdus în lichid şi suspendat de resort, îşi 

modifică poziţia în funcţie de nivelul lichidului 
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receptor de microunde 

lichid conductor (reflectă 

microundele) sau dielectric 

(atenuează microundele) 
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AE - antenă de emisie 

emiţător de microunde 

AR - antenă de recepţie 
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 Timpul între emisia şi recepţia microundelor, respectiv atenuarea acestora, reprezintă o 
măsură a distanţei până la suprafaţa de separare între lichid şi aer. 

Traductoare de debit 

 
Debitul poate fi: 

- volumic QV = volumul de fluid care trece printr-o secţiune a conductei de curgere, în 

unitatea de timp 

- masic Qm = masa de fluid care trece printr-o secţiune a conductei de curgere, în 

unitatea de timp 

Qm = ρ . Qv 

 

 

1. Traductorul de debit cu paletă 

Se obţine prin montarea unei palete pe direcţia de curgere a fluidului. 

 

 

 

Funcţionare: Datorită curgerii fluidului, asupra paletei acţionează o forţă care o roteşte în 

jurul articulaţiei, rotire care este pusă în evidenţă printr-un traductor de deplasare unghiulară; cu 

cât forţa este mai mare, cu atât unghiul α este mai mare.  

Dezavantaje: măsurarea modifică debitul de curgere a fluidului iar informaţia care se obţine 

este însoţită de erori. 

2. Traductorul electromagnetic de debit   

Schema de principiu: 

     

Indicaţia 

voltmetrului V este 

proporţională cu 

viteza de curgere, 

deci cu debitul 

fluidului. 

Măsurătorile nu sunt influenţate de vâscozitatea fluidului, densitatea sau conductibilitatea 

acestuia şi nici de modul de curgere laminar sau turbulent. 
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