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Měření vlhkosti plynů v extrémních podmínkách –
příklady z praxe  (2. část)

V minulé části tohoto příspěvku (viz Au-
toma 12/2007, str. 56) byly popsány postupy 
při měření vlhkosti plynů, které jsou extrém-
ně vlhké a horké, a plynů agresivních. Tento 
příspěvek pojednává o měření vlhkosti velmi 
suchých plynů.

Měření vlhkosti suchých a extrémně 
suchých plynů

Na rozdíl od měření vlhkých plynů se vlh-
kost velmi suchých plynů většinou měří za 
přetlaku 0,6 až 0,8 MPa (stlačený vzduch), 
ale mnohdy až 30 MPa (stlačený vzduch, 

dusík, kyslík, argon a další plyny nebo jejich 
směsi). Měření najde uplatnění např. v těch-
to oblastech:
– strojírenské technologie využívající pneu-

matické nástroje,
– úprava vody ozonizací,
– výroba polovodičů, optiky a farmaceutic-

ké výrobní postupy,
– vojenské a letecké odvětví,
– energetika a chemický průmysl,
– výroba technických plynů.

Uvedené technologické postupy jsou cha-
rakteristické poměrně nízkými teplotami ply-
nu při měření vlhkosti (0 až +100 °C), vy-
sokou čistotou plynů a v případě vzácných 
plynů i malým průtokem vzorku při měření. 

Zásady pro měření velmi suchých plynů jsou 
uvedeny v rámečku.

Pro vyjádření vlhkosti se v těchto přípa-
dech často používá teplota rosného bodu, DP 
(Dew Point). Rosný bod se ve skutečnosti ob-
jevuje ve dvou teplotních intervalech. Roze-
znává se tedy:
– teplota rosného bodu v teplotním interva-

lu nad bodem mrazu (0 °C), 
– teplota bodu ojínění v interva-

lu pod bodem mrazu.
Rozdíl mezi uvedenými tep-

lotami lze vysvětlit na příkladu, 
jak se na chlazeném zrcátku srá-
ží vodní pára obsažená v plynu. 
Má-li zrcátko teplotu nad bodem 
mrazu, sráží se vodní pára ve for-
mě mikrokapiček – rosy, zatím-
co při teplotě zrcátka pod bodem 
mrazu ve formě mikrokrystalů 
ledu – jíní.

V tab. 1 jsou uvedeny hygro-
metrické ekvivalenty, které mají 
závažný dopad na použití měři-
cích přístrojů. Vzhledem k to-
mu, že při měření relativní vlh-
kosti současnými špičkovými 
přístroji s polymerními kapa-
citními senzory se dosahuje re-
álné přesnosti přibližně 1 % (se 
započítáním nejistot), je zřejmé, 
že při atmosférickém tlaku nelze 
na základě doprovodného mě-
ření teploty měřit nižší vlhkost 
plynů než –30 až –40°C DP. Je 
tedy nepochybné, že pro měře-
ní nižších vlhkostí je nutné po-
užít jiné metody. Tou nejlepší 
je metoda zrcátka chlazeného 
několikastupňovými Peltiéro-
vými články. Přístroje založe-
né na tomto principu jsou přes-
né, avšak velmi drahé. V praxi 
jsou rozšířeny přístroje využíva-

jící měřicí sondy s impedančními senzory 
s oxidovým dielektrikem. Ty se vyznačují 
dostatečnou citlivostí, která dovoluje, aby 
byly cejchovány a používány pro extrémní 
vlhkosti okolo –100 °C DP.

Změna parciálního tlaku vodní páry má 
u impedančních senzorů vlhkosti s oxido-
vým dielektrikem (obr. 1) za následek změnu 

jak kapacity systému, tak i jeho svodového 
odporu. V praxi se pro vyhodnocení změny 
vlhkosti využívá buď změna kapacity systé-
mu nebo změna obou složek, tedy změna vý-
sledné impedance, výhodněji však admitance 
(převrácená hodnota impedance).

Vztah mezi vlhkostí plynu a parametry 
senzoru vlhkosti

Vztah mezi vlhkostí plynu a kapacitní 
složkou oxidového senzoru vlhkosti uvá-
dí obr. 2. Závislost je naznačena pro tři di-

Zásady pro měření vlhkosti suchých a extrémně suchých plynů
Pro korektní měření je nutné dodržet tyto zásady:

– použít měřicí průtočné komůrky a šroubení z korozivzdorné oceli,
– použít potrubí vedoucí ke komůrce rovněž z korozivzdorné oceli nebo alespoň z PTFE,
– volit co možná nejkratší délky potrubí, nejvýše 6 m od odběrního místa vzorku plynu,
– vyvarovat se znečištění potrubí, které by vedlo ke zvýšení adsorpčního a absorpčního či-

nitel, a tím k prodloužení doby odezvy systému,
– minimalizovat při návrhu „akumulátory“ vlhkosti, jako jsou slepé kouty, ventily, spojova-

cí díly, filtry,
– zvolit vhodný měřicí systém se schopností změřit minimální očekávané koncentrace vod-

ní páry,
– zajistit a ověřit těsnost měřicího traktu.

Obr. 1. Senzory vlhkosti s oxidovým dielektrikem

Obr. 2. Graf závislosti kapacity oxidových senzorů na vlhkosti
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Obr. 3. Graf závislosti svodového odporu oxidových 
senzorů na vlhkosti
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Obr. 4. Kalibrační křivky oxidových senzorů

kalibrační křivky senzorů vlhkosti s oxidovým dielektrikem
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elektrika používaná v praxi, složená i jed-
noduchá. Z grafu je zřejmé, že s výjimkou 
senzoru na bázi SiO2  je tato závislost silně 
nelineární. To však není na závadu, protože 
dané křivky se při kalibraci měřicího systé-

mu linearizují použitím vhodného matema-
tického postupu.

Závislost svodového odporu senzorů s oxi-
dovým dielektrikem ukazuje obr. 3. Z obou 
grafů vyplývá, že technicky nejobtížnějším 
úkolem je vytvořit takovou dielektrickou 
vrstvu senzoru, která bude dostatečně citlivá 
v oblasti vlhkosti okolo –80 °C bodu ojíně-
ní. Vrstva musí být časově stabilní a pokud 
možno netečná k molekulám měřeného ply-
nu. Rovněž musí tato vrstva mít nízký nebo 
alespoň známý teplotní součinitel pro jeho 
kompenzaci.

Graf na obr. 4 představuje závislost vý-
stupního signálu reálného měřicího obvodu 
na vlhkost plynu. Obvod převádí změnu ka-
pacitní složky senzoru vlhkosti s oxidovým 
dielektrikem (obr. 4) na změnu periody vý-
stupního signálu měřicí sondy. Signál je tak 
připraven k dalšímu zpracování.

Příklad spojení měřicí sondy HP-7512 
k měření tlakového bodu ojínění/rosného 
bodu (–80 až +20 °C DP) a linearizačního 
převodníku SCKA 003 s aktivním výstupním 
signálem 0/4 až 20mA je ukázán na obr. 5.

Měření tlakového rosného bodu/bodu 
ojínění

Stlačením plynu o určitém obsahu vodní 
páry se zvýší její koncentrace. Vlhkost vyjá-
dřená teplotou rosného bodu nebo bodu ojí-
nění je hygrometrická veličina stavově závis-
lá na tlaku měřeného plynu. Proto se rozlišují 
dvě hodnoty vlhkosti:
– tlakový rosný bod/bod ojínění: hodnota 

vlhkosti měřená při přetlaku plynu,
– atmosférický rosný bod/bod ojínění: hod-

nota vlhkosti měřená při barometrickém 
tlaku.
K přepočtu tlakového rosného bodu/bodu 

ojínění na atmosférický rosný bod/bod ojí-
nění a naopak se používají programy, např. 
Dewpoint calculator GEI (Gulsby Enginee-
ring, Inc.). Pro ilustraci tohoto přepočtu lze 

Obr. 6. Měřicí skříň MC 211 pro měření vlh-
kosti technických plynů do přetlaku 20 MPa

Obr. 5. Měřicí sestava sondy a převodníku 
pro měření tlakového rosného bodu/bodu 
ojínění

Tab. 1. Tabulka hygrometrických ekvivalentů 
(při atmosférickém tlaku)

Bod 
ojíně

ní/rosný 
bod (°C)

Parciální 
tlak vodní 
páry (Pa)

Relativní 
vlhkost 
(%) při 
+21 °C

Koncen
trace 

vodní páry 
(ppmV)

–100 0,001 0 0,01
–90 0,010 0 0,10
–80 0,055 0,002 0,54
–78 0,076 0,003 0,75
–76 0,104 0,004 1,03
–74 0,143 0,006 1,41
–72 0,194 0,008 1,91
–70 0,262 0,011 2,58
–68 0,352 0,014 3,47
–66 0,470 0,019 4,63
–64 0,623 0,025 6,15
–62 0,823 0,033 8,13
–60 1,082 0,043 10,68
–58 1,415 0,057 13,96
–56 1,840 0,074 18,16
–54 2,383 0,096 23,52
–52 3,071 0,123 30,31
–50 3,940 0,158 38,89
–48 5,033 0,202 49,67
–46 6,401 0,257 63,18
–44 8,107 0,326 80,02
–42 10,227 0,411 100,94
–40 12,849 0,517 126,82
–38 16,080 0,646 158,73
–36 20,049 0,806 197,91
–34 24,906 1,001 245,86
–32 30,828 1,239 304,34
–30 38,024 1,529 375,41
–28 46,739 1,879 461,49
–26 57,261 2,302 565,44
–24 69,922 2,811 690,55
–22 85,110 3,422 840,68
–20 103,276 4,152 1 020,29
–18 124,938 5,023 1 234,56
–16 150,694 6,058 1 489,45
–14 181,233 7,286 1 791,84
–12 217,342 8,738 2 149,61
–10 259,922 10,450 2 571,83
–8 310,001 12,463 3 068,86
–6 368,748 14,825 3 652,55
–4 437,488 17,588 4 336,39
–2 517,724 20,714 5 135,78

0 611,213 24,573 6 068,81
+2 705,949 28,381 7 016,06
+4 813,467 32,704 8 093,27
+6 935,223 37,599 9 315,92
+8 1 072,800 43,130 10 701,01

+10 1 227,940 49,367 12 267,49
+12 1 402,510 56,385 14 035,98
+14 1 598,560 64,267 16 029,45
+16 1 818,290 73,101 18 273,04
+18 2 064,090 82,983 20 794,59
+20 2 338,540 94,017 23 624,85
+21 2 487,370 100,000 25 166,23
+22 2 644,420  26 797,78
+24 2 984,700 30 350,73
+26 3 362,600  34 325,42
+28 3 781,540  38 767,75
+30 4 245,200  43 728,98
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použít tabulku hygrometrických ekvivalen-
tů (tab. 1).

Dva příklady výpočtu

Prvním příkladem je přepočet při měře-
ní vlhkosti tlakového vzduchu sestavou na 
obr. 6. Měří se při přetlaku 15 MPa a úkolem 
je vypočítat atmosférickou vlhkost vzduchu 
po expanzi. Byla naměřena hodnota –26 °C 
DP při tlaku 15 MPa. Tomu podle tab. 1 od-
povídá koncentrace vodní páry 565,44 ppmV. 
Při atmosférickém tlaku (101,3 kPa) bude 
koncentrace vodní páry 150krát nižší, tj. 

3,77 ppmV. V tabulce této koncentraci odpo-
vídá atmosférický bod ojínění –67,5 °C DP.

Ve druhém příkladu bylo k měření vlh-
kosti plynu použito zařízení, které při mě-
ření vlhkosti snížilo tlak plynu z 15 MPa na 
hodnotu blízkou atmosférickému (101,3 kPa). 
Je třeba vypočítat hodnotu vlhkosti při stla-
čení plynu. Byla naměřena hodnota –76 °C 
DP, které v tab. 1 odpovídá koncentrace vod-
ní páry 1,03 ppmV. Při přetlaku 15 MPa bude 
koncentrace vodní páry 150krát vyšší, tedy 
154,5 ppmV. Z tabulky lze pro tuto koncen-
traci přečíst hodnotu tlakového bodu ojínění 
přibližně  –39,5 °C DP.
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Řešíte problematiku měření a regulace vlhkosti v technologických procesech?
Máte problémy s kalibrací svých měřicích přístrojů pro měření vlhkosti?

Odbornou pomoc Vám nabízí vývojově-výrobní společnost:

Dodáme vám následující prvky sensorového systému HUMISTAR se zajištěním jejich odborného servisu a kalibrace:
u	 Měřicí	sondy	rel.vlhkosti	a	teploty		nebo	rosného	bodu	a	teploty	s	frekvenčním	výstupem	v	provedení	atmosférickém,	tlakovém	a	pro	HVAC
u	 Převodníky	vlhkosti	a	teploty	řady	H	v	kabelovém,	nástěnném	a	kanálovém	provedení.
	 Aktivní	výstupy	0/4…20	mA	a	0…5/10	V	s		galvanickým	oddělením	od	napájení		9	÷	40	V	DC
u	 Inteligentní	převodníky	vlhkosti	a	teploty	řady	S	v	kabelovém,	nástěnném	a	kanálovém	provedení.	
	 Aktivní	výstupy	0/4…20	mA	a	0…5/10	V	s	galvanickým	oddělením	od	napájení		9	÷	40	V	DC.	Komunikace	RS	232C	nebo	RS	485.
u	 Inteligentní	převodníky	vlhkosti	a	teploty	řady	A	v	kabelovém,	nástěnném	a	kanálovém	provedení.	
	 Aktivní	výstupy	0/4…20	mA	,	napájení	230	V	AC.
u	 Laboratorní	a	technologické	hygrometry	s	rozsahy	–80	÷	+20	°C	DP	nebo	–40	÷	+60	°C	DP.		
	 Výstupy	0/4…20	mA	nebo	0…10	V.	Komunikace	RS	232C	nebo	RS	485
u	 Laboratorní	a	technologické	analyzátory	vlhkosti	s	rozsahem	–100	÷	+20	°C	DP.
u	 Přístroje	pro	měření	vlhkosti	a	teploty	plynů	v	prostředí	s	nebezpečím	výbuchu
u	 Měřicí	skříně	vlhkosti	suchých	a	ultrasuchých	technických	plynů
u	 Měřicí	skříně	vlhkosti	horkých	a	vlhkých	plynů
u	 Aplikační	příslušenství

SENSORIKA s. r. o. měřicí a regulační systémy
V Zátiší 74/4, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky, tel./fax: 241 727 122, GSM brána : 605 239 594
e-mail: sensorika@volny.cz, http://www.sensorika.cz
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y   Odborná skupina  
pro predikci a optimalizaci 
projektů

Dne 8. února 2008 se v již ustálené po-
době semináře s diskusí uskutečnilo šesté 
setkání Odborné skupiny pro predikci a op-
timalizaci projektů (OS POP), pokračují-
cí v tématech z oblasti řízení skupiny pro-
jektů (Strategie společnosti: provázanost 
strategie celkové, dílčích strategií (produk-
tová, obchodní apod.) a následných stup-
ňů – programů a projektů atd.; Dynamic-
ká optimalizace počtu pracovních sil pro 
potřeby klouzavého plánu na zabezpeče-
ní lidských zdrojů vyvíjejícího se portfo-
lia projektů).

Skupina, působící z iniciativy firmy Ti-
ming Praha od dubna roku 2007, je vol-
ným sdružením osob se zájmem o aktuál-

ní aspekty řízení projektů. Cílem její čin-
nosti je využít v praxi modelovací techniky 
pro predikci a optimalizaci projektů, zlepšit 
úroveň rozhodování o projektech a o změ-
nách v projektech a takto podpořit širokou 
třídu podnikatelských záměrů. Programem 
skupiny je:
– vytvářet řešení použitelná v praxi (mode-

ly pro rozhodování a optimalizaci) určená 
firmám, školám atd.,

– rozšiřovat oblasti využívání modelova-
cích technik k predikci a optimalizaci 
projektů a přispívat tak ke kvalitnějšímu 
rozhodování v komerční i v nekomerční 
sféře,

– pořádat asi šestkrát za rok setkání s pre-
zentacemi dosažených výsledků, diskuse-
mi a výměnou zkušeností a teoretických 
poznatků se vztahem k praxi. 
V roce 2007 byla náplní schůzek skupi-

ny témata:

– Simulační oceňování reálných opcí pro 
větvící se podnikatelské záměry,

– Srovnání výpočtů hodnot složené reálné 
opce pomocí finanční analýzy a pomo-
cí objektově orientované simulace (pro 
konkrétní projekt),

– Optimální řízení portfolia projektů I (vý-
klad pojmů k danému tématu,různá port-
folia podle typu organizace, proces vy-
tváření portfolia projektů),

– Řízení portfolia rozvojových projektů,
– Eficience projektu; klíčové faktory úspě-

chu projektové práce.
Příští, sedmé setkání skupiny se uskuteční 

28. března 2008 na téma Projektová dynami-
ka: odhady času a nákladů, metody, výsled-
ky a problémy. Všechna setkání skupiny jsou 
zaměřena na praktická, tj. komerční využi-
tí nových poznatků, konají se v Praze a jsou 
volně přístupná. Podrobnosti jsou na adrese 
http://www.timing.cz/skupina (sk)


