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Obr. 4. Řez nátrubkem LZE-M1 se svěrným spojem (vlevo) a LZE-C1 
s tri-clamp (vpravo)

Pro teploty nad +70 °C se používá teplo-
měr s nástavkem („krkem“). Provozní tlak do 
1 MPa vyhovuje pro většinu úloh. Snímač je 
vyroben z kvalitní korozivzdorné oceli. 

Procesní připojení senzoru je závitové 
nebo bez závitu. U hygienického závitové-
ho připojení (M12×1,5 nebo G ½") přiléhá 
kuželová těsnicí plocha přímo na nátrubek 
LZE, ke kterému se právě zašroubováním zá-
vitu pevně dotlačí. Pro připojení bez závitu 
se používá svěrný spoj, např. u jímky LZE-
-M1 (obr. 4).

Délka stonku snímače je volitelná v roz-
mezí od 20 do 1 000 mm.

Do řídicího systému se signály připojují 
buď konektorem M12×1, nebo kabelem, kte-
rý se připojí ke svorkovnici a utěsní průcho-
dem kabelovou průchodkou M16×1,5. Obě 
varianty mají krytí IP67.

Je-li instalován převodník v hlavici, je 
třeba napájení mezi 10 až 30 V DC. Převod-
níky mají výstupní signál 4 až 20 mA. Hla-
vice je z korozivzdorné oceli DIN 1.4404 
(AISI 316L).

Špička senzoru a doba odezvy

Všechny senzory jsou dispozici také se 
zúženou špičkou, která zkracuje dobu ode-
zvy. U snímače s rovným zakončením pláš-
tě o průměru 6 mm (trubka pláště je z koro-
zivzdorné oceli o tloušťce 1 mm) jsou doby 
odezvy t50 = 3 s a t90 = 8 s, zatímco u sní-
mače, kde je špička na konci v délce 30 mm 
zúžena na 3,5 mm, jsou tyto doby výrazně 
kratší: doba odezvy t50 = 0,5 s a t90 = 1,5 s. 

Uvedené hodnoty platí pro ponoření sníma-
če do vařící vody. 

 

Oblast použití 

Odporové teploměry LTS se používají ze-
jména v potravinářském průmyslu, k měření 

vyšších teplot nebo 
v měřicích místech 
s omezeným mon-
tážním prostorem. 

Hygienické 
nátrubky LZE

Společnost Ko-
bold dodává hy-
gienické nátrub-
ky z korozivzdor-
né oceli DIN 1.4404 
(316L) a plastu 
PEEK (obr. 3). Ty 
jsou určeny pro růz-
né teploty. Při kom-
binaci těsnění ocel/ 
/ocel mají teplot-
ní odolnost –20 až 
+250 °C a maxi-
mální provozní tlak 
5 MPa, při kombi-
naci ocel/PEEK –20 
až +150 °C/1 MPa. 
Povrch odpovídá 
hygienické třídě H3. 
Vnitřní povrch má 
drsnost Ra = 0,8 µm, 

vnější Ra = 1,6 µm. Na obr. 4 je nátrubek 
LZE-M1 se svěrným spojem a LZE-C1 se 
spojením tri-clamp. 

(KOBOLD Messring GmbH)

Dne 13. června 2018 se v Praze v sídle 
ČSVTS na Novotného lávce uskuteční semi-
nář pořádaný Českou metrologickou společ-
ností na téma nejistoty měření ve strojíren-
ství: způsoby výpočtu nejistoty.

Výpočty nejistoty měření, ať už v souvis-
losti s kalibrací měřidel, nebo vlastním mě-
řením v průmyslu a ve službách, jsou stále ve 
středu zájmu a pozornosti odborníků různých 
oborů, kteří měří fyzikální veličiny nebo ka-
librují měřidla. Předkládaný kurz nabízí mož-
nost získat informace, zkušenosti i praktické 
dovednosti při výpočtu nejistot měření délky 
a úhlu ve strojírenství.

Stanovení způsobilosti měřidel a proce-
sů měření, resp. kontrolních procesů, patří 
v průmyslových organizacích k významným 
metrologickým operacím, které mají určit, 

Nejistoty měření ve strojírenství:  
způsoby výpočtu nejistoty

zda dané měřidlo nebo proces jsou vhod-
né pro konkrétní kontrolní operaci. Vzhle-
dem k tomu, že zkouška způsobilosti měři-
dla a způsobilosti procesu měření se na roz-
díl od kalibrace dělá přímo na místě, kde se 
měřidlo používá, podílejí se na ní nejen me-
trologové, ale také techničtí kontroloři, resp. 
další pracovníci, kteří příslušnou kontrolní 
operaci provádějí.

V kurzu budou současně poskytnuty infor-
mace o nových a revidovaných kalibračních 
postupech, které byly zpracovány a zveřejně-
ny na webových stránkách ČMS v Programu 
rozvoje metrologie ÚNMZ v roce 2017 a roz-
šířily tak soubor více než 150 titulů vzorových 
kalibračních postupů zpracovaných v ČMS.

Posluchači při prezenci obdrží texty jed-
notlivých referátů a seznam dosud vydaných 

vzorových kalibračních postupů ČMS. V zá-
věru kurzu bude posluchačům předáno potvr-
zení o jeho absolvování, kterým budou moci 
doložit získané poznatky z hlediska požadav-
ků normy ČSN EN ISO 9001.

Kurz je určen pro pracovníky metrologic-
kých středisek, kalibračních laboratoří a dal-
ších odborných útvarů, které zabezpečují hod-
nocení výsledků s výpočtem nejistoty měření 
(kalibrace) a konfirmaci měřidel ve strojíren-
ských firmách, dále pro podnikové metrology, 
pracovníky útvarů řízení kvality a učitele vy-
sokých a středních škol příslušného zaměření.

Odborným garantem je Ing. Richard Silov-
ský. Více informací zájemci získají na www.
csvts.cz/cms nebo prostřednictvím elektronic-
ké pošty na adrese cms-zk@csvts.cz.
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