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Uchopte správně měření teploty

Požadované správnosti měření teploty lze 
dosáhnout jen při správném výběru, insta-
laci a obsluze snímače teploty. Článek pře-
hledovým způsobem upozorňuje na hlavní 
aspekty, k nimž je třeba přihlížet při měření 
teploty v průmyslové praxi zejména v che-
mických a příbuzných provozech, má-li být 
účelné a hospodárné.

Měřit správně teplotu není tak těžké. Je 
však třeba neustále myslet na nejistotu mě-
ření – při určování požadavků na snímač tep-
loty, při jeho výběru, při instalaci i používání. 
Ve všech těchto etapách se nabízejí jak příle-
žitosti zmenšit nejistotu měření, tak i příleži-
tosti, jak veškeré již vynaložené úsilí o zlep-
šení nahodile zmařit.

Určení nejistoty

Prvním a nejčastěji opomíjeným krokem 
je určit, s jakou nejistotou je třeba měřit, aby 
tím byla vyřešena daná úloha. Při každém 
měření teploty je požadována určitá jeho 
správnost, jinak by se nikdo nenamáhal s tím, 
aby do svého zařízení instaloval snímač tep-
loty. Ať už je přípustná nejistota padesát kel-
vinů, nebo polovina kelvinu, vždy je třeba mít 
jistotu, že použité přístroje a postupy fungují 
tak, aby daný požadavek byl splněn.

Potřebné nejistoty měření lze dosáhnout 
buď snadno a s malými přídavnými náklady, 
nebo s velkými obtížemi a výdaji – záleží na 
povaze úlohy. Zvážit přínosy menší nejisto-
ty měření v porovnání s námahou a náklady, 
které pro to patrně bude třeba vynaložit, je 
na uživateli. Někdy bude výdaj navíc před-
stavovat o něco dražší snímač, jindy zase prů-
běžná údržba s použitím vhodného kalibrač-
ního postupu.

Poněkud obtížnější může být zjistit, co 
konkrétního může větší správnost, tj. menší 
nejistota měření teploty, ekonomice podni-
ku přinést. Podrobně analyzovat každý jed-
notlivý požadavek na měření teploty v zá-
vodě by jistě bylo nesnadné a nákladné, mj. 
i časově. Pravděpodobně však v každém zá-
vodě existují určité tepelné procesy, u nichž 
by se zmenšením nejistoty při měření tep-
loty mohlo dosáhnout významných ekono-
mických přínosů. Vhodné je začít s klíčový-
mi výrobními zařízeními s přímým vlivem 
na kvalitu výrobků a výkonnost závodu, po-
dívat se na zařízení vyžadující nákladnou 
údržbu nebo časté odstávky z důvodu čiště-
ní apod. Jestliže jste to ve vašem závodě ne-
udělali již dříve, je nanejvýš pravděpodob-
né, že na svém zařízení najdete místo, které 
si z hlediska nejistoty měření teploty zaslu-
huje pozornost větší, než jaká mu byla vě-
nována doposud.

Výběr snímače

Po stanovení potřebné nejistoty měření je 
dalším krokem výběr snímače, se kterým by 
mělo být možné jí dosáhnout. Ve většině úloh 
v chemickém průmyslu se používají ponorné 
odporové teploměry (Resistance Temperatu-
re Detector – RTD) a termočlánky. Má-li se 
dosáhnout menší nejistoty měření, přednostně 
se použije odporový teploměr. Důvody jsou 
menší základní nejistota snímače a jeho vyni-
kající dlouhodobá stabilita. Nejistota měření 
bude záviset také na měřené provozní teplotě. 
Poblíž horní meze použitelnosti odporových 
teploměrů budou správněji měřit termočlán-
ky. Existují však další důležité skutečnosti, 
které jsou často opomíjeny.

Kompenzace vnějších chyb

Za prvé, údaje o nejistotě snímače, ať už 
jde o termočlánky nebo odporové teploměry 
(třídy A, B, nebo i individuálně kalibrované), 
platí jen pro samotný snímač. Způsob mon-
táže, šum, běžný drift a řídicí systém mohou 
k vlastní chybě snímače přidat dodatečné 
chyby. Je tedy třeba se vyhnout tomu, abyste 
celou svoji přípustnou nejistotu vypotřebova-
li na samotný snímač. Relativně nepříliš ná-
kladné je použít kvalitnější snímač s menší 
nejistotou nebo nejistotu měření zmenšit ka-
librací snímače. Tím ochráníte svůj systém 
před většinou nepředvídaných nebo kvanti-
tativně nepostižitelných chyb, které se mo-
hou vyskytnout v měřicím řetězci. V praxi, 
vezmou-li se v úvahu náklady na pravidel-
nou kalibraci snímačů a převodníků, lze často 
ušetřit čas i peníze použitím přístrojů s menší 
nejistotou a větší stabilitou, které stačí kalib-
rovat méně často.

Kvalita konstrukce

Za druhé, přesvědčte se, že volíte sníma-
če kvalitní a odolné konstrukce, které budou 
ve vašich provozních podmínkách poskyto-
vat konzistentní a správné údaje. Odporové 
teploměry a termočlánky tzv. průmyslové-
ho standardu vyrábí mnoho výrobců v nej-
různějších podmínkách, takže kvalita jejich 
konstrukce ani vlastního provedení není ni-
jak zaručena.

Například možnost volného přístupu k vo-
dičům na „studeném konci“ snímače je bez-
cenná, protože svařované nebo letované spoje 
ponechané působení vlivů okolního prostředí 
mohou korodovat, a tím zavléci do měřicího 
řetězce chybu. Tyto vodiče by měly být za-
kryty zalévacím nebo jiným materiálem brá-
nícím jejich degradaci vlivem vlhkosti nebo 
chemické koroze (obr. 1).

Výrazné rozdíly v kvalitě existují také po-
kud jde o zamezení vzniku rušivých mecha-
nických napětí, kvalitu svarů, izolační odpor 
a úroveň výstupní kontroly u výrobce. Všech-
ny tyto odlišnosti mohou ovlivnit metrologic-
ké vlastnosti a skutečnou dobu provozního ži-

vota přístrojů pro měření teploty. Ačkoliv prů-
myslové odporové teploměry si jsou většinou 
vzhledem i základním uspořádáním navzájem 
velmi podobné, existují mezi nim některé zá-
sadní rozdíly, zjistitelné pouze na jejich rent-
genových snímcích nebo při opatrné demon-
táži. Podle těchto rozdílů lze odlišit robustní 
snímač s dlouhou dobou života od levného sní-
mače, který nemusí pracovat tak, jak se od něj 
očekává, nebo se popř. může brzy porouchat.

Přestože se při výrobě snímače použije 
přesně tentýž typ citlivého odporového prv-
ku i jeho připojovacích vodičů, mohou být 
zvoleny různé způsoby jejich spojení. Někte-
ří výrobci dva přívodní vodiče k odporovému 
prvku připojí zalemováním, jiní použijí leto-
vání, zatímco další je přivaří.

Z uvedených tří variant jsou nejrobustnější 
a, pokud jde o správnost měření, nejkvalitnější 
spoje svařované. Protože platinové vodiče cit-
livého prvku jsou jak součástí elektrického při-
pojení prvku, tak přispívají k celkovému odpo-
ru snímače, je důsledkem nepřesného umístění 
přívodních vodičů celkový odpor snímače buď 
větší, nebo menší než odpor jmenovitý, tedy 
chyba snímače. Neadekvátní spoj mezi přívod-
ním vodičem a odporovým prvkem může také 
být slabým bodem, který zapříčiní brzkou po-
ruchu snímače (obr. 2). Přednostně se přívod-
ní vodiče přivařují laserem.

Rozdíly lze nalézt i na úrovni samotného 
odporového prvku. Ten není jen rezistorem, 
je to měřicí zařízení. Zabránit mechanickému 
namáhání je důležité u každého elektrického 
připojení, zvláště v zařízení s jemnými drát-
ky, jakými jsou odporové teploměry. U citli-

Obr. 1. Kabel s minerální izolací nebo svarový 
spoj vystavený vlivu okolního prostředí pod
léhají korozi, která může nepříznivě ovlivnit 
správnost měření teploty 
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Tab. 1. Číselné údaje zachycující vliv teploty na nejistotu vybraných snímačů teploty (údaje pou
žité k vytvoření grafu na obr. 4; zdroje: údaje o termočláncích typu K z dokumentu ASTME230 
společnosti ASTM, údaje o odporových teploměrech tříd A i B z dokumentu IEC751, údaje 
o odporových teploměrech s vlastní kalibrací podle CallendarovyVan Dusenovy rovnice z in
terní zprávy společnosti Emerson)

Snímač teploty Dovolená chyba (°C) při teplotě
0 °C 100 °C 200 °C 300 °C 400 °C

standardní termočlánek typu K 2,20 2,20 2,20 2,20 3,00
termočlánek typu K se zvláštními tolerancemi 1,10 1,10 1,10 1,10 1,60
odporový teploměr třídy B 0,30 0,80 1,30 1,80 2,30
odporový teploměr třídy A 0,15 0,35 0,55 0,75 0,95
odporový teploměr s vlastní kalibrací 
(0 až 100 °C)

0,05 0,10

odporový teploměr s vlastní kalibrací 
(0 až 400 °C)

0,20 0,30 0,40 0,35 0,30

vých prvků odporových teploměrů, u nichž 
není zabráněno mechanickému namáhání pří-
vodů, může dojít k tomu, že tepelná roztaž-
nost přívodních vodičů ovlivňuje odpor me-
chanickým napětím, což se projeví nárůstem 
nejistoty měření, či může být příčinou před-
časné poruchy přístroje (obr. 3).

Důležitá je i kvalita převodníků teplo-
ty. Metrologické údaje o převodnících jsou 
často uváděny nejednotně. Výsledkem mo-
hou být potíže při porovnávání nejistoty mě-
ření, kterou jednotlivé modely převodníků 
vnášejí do měřicího řetězce. Některé vlivy 
a chyby navíc nemusí být uvedeny, což zne-
možňuje udělat si úplný obrázek o celkové 
nejistotě měření. Použitím velmi přesného 
převodníku namísto jiného, který jinak může 
být pro většinu úloh v chemickém průmyslu 
vyhovující, lze dosáhnout zmenšení nejisto-
ty o dalších 0,5 °C. Převodníky musí v pro-
vozech pracovat i ve vnějším prostředí, kde 
mohou být vystaveny změnám teploty a vlh-
kosti, které mohou způsobit poruchu elektro-
nických částí převodníků. Je proto třeba se 
ujistit, že převodník, který chcete použít, je 
navržen s ohledem na možné tvrdé provozní 
prostředí ve vašem závodě a je z tohoto hle-
diska také patřičně ověřen.

Vinuté versus plošné odporové teploměry

Za třetí, citlivé odporové prvky nejsou ve 
všech odporových teploměrech stejné. Exis-
tují dvě jejich základní uspořádání: s navinu-
tými drátky a plošné (tenkovrstvé).

V minulosti se pro dosažení menší nejis-
toty měření často používaly snímače s vinu-
tými citlivými prvky, které však mohou být 
méně odolné proti působení provozních vi-
brací a mechanických rázů. Odporové prv-
ky v těchto snímačích mají tvar cívky volně 
navinutého drátku, což umožňuje měřicímu 
drátku bez překážek expandovat i při širo-
kém rozmezí pracovních teplot. Působením 
rázů či vibrací může dojít ke zdeformová-
ní, či dokonce zkřížení závitů těchto cívek, 
což se navenek projeví jako chyba snímače.

Plošný citlivý prvek vyrobený technikou 
tenkých vrstev je sice použitelný v mno-
hem užším rozmezí teplot, zato však lépe 
odolává vibracím. Materiál citlivý na tep-
lotu je v tomto případě pevně spojen s pod-
ložkou, typicky z keramiky. Výsledkem je 
konstrukce velmi dobře odolávající působení 
rázů a vibrací. Vlastní citlivý prvek (obvyk-
le vodivá vrstva z platiny) a podložka mají 
obecně různý koeficient tepelné roztažnos-
ti. Při velkém rozpětí teploty tudíž může do-
jít k nežádoucímu mechanickému namáhá-
ní konstrukce a v jeho důsledku ke změnám 
vlastností citlivé odporové vrstvy, popř. až 
k jejímu přetržení nebo oddělení od podlož-
ky. Plošné citlivé prvky mají obvykle nepří-
liš nízko posazenou dolní mez měřicího roz-
sahu, a to okolo –50 °C.

Nevhodné použití snímače, ať už jedno-
ho či druhého typu, zásadně ovlivní jeho ži-

votnost i metrologické vlastnosti. Při součas-
ných zdokonalených vlastnostech plošných 
konstrukcí a existenci dodatečných nástrojů 
umožňujících zmenšit nejistotu měření by se 
u většiny měřicích úloh s odporovými teplo-
měry měly volit především plošné konstruk-
ce, a to pro svou odolnost proti vibracím.

Vliv rozsahu teploty na nejistotu

Na závěr si připomeňme, že, jak je patr-
né z obr. 4, existuje kvantifikovatelná sou-

vislost mezi rozmezím teplot, kte-
ré je třeba měřit, a chybou sní-
mače. Snímač typu standardního 
termočlánku může mít přípustnou 
chybu 2 °C. Jeho náhradou spe-
ciálním termočlánkem se zúže-
ným tolerančním polem lze chy-
bu zmenšit na polovinu. S odporo-
vým teploměrem toleranční třídy 
B lze, v závislosti na měřené tep-
lotě, zmenšit chybu opět na po-
lovinu, třebaže při vyšších teplo-
tách může být přesnější variantou 
termočlánek. Přechodem z odpo-
rového teploměru třídy B na tep-
loměr třídy A se chyba snímače 
opět zmenší o polovinu. Mají-li 
se odporovými teploměry měřit 
velmi vysoké nebo velmi nízké 
teploty, je třeba dát přednost pří-
strojům s vinutými drátky. Je za-
potřebí postupovat pozorně a vzít 
v úvahu nejen nejistotu samotného 
snímače, ale i vlivy jeho zástavby 
a elektrické instalace.

Zástavba snímače

Poté, co je snímač vybrán, je 
třeba ho zabudovat do příslušné-
ho technologického zařízení, kde 
je mnoho příležitostí, jak ovlivnit 
nejistotu měření. Některé z nich 
jsou nasnadě, jako např. minimali-
zace délky přívodních vodičů a po-
čtu mezilehlých spojů. Delší vodi-
če a násobné svorkovnice zname-
nají přídavné odpory a větší chybu 
při měření.

Odporové teploměry

Vliv odporu přívodních vodičů odporové-
ho teploměru lze částečně kompenzovat tří-
vodičovým zapojením, přičemž se měří od-
por ve dvou vodičích a předpokládá se, že 
odpory všech tří přívodních vodičů jsou stej-
né. Při krátkých přívodních vodičích je tento 
předpoklad správný, při dlouhých však může 
nepříznivě ovlivnit nejistotu měření. Před-
pokládejme, že snímač je připojen k převod-
níku nebo řídicímu systému kabelem délky  

Obr. 3. Platinový měřicí drátek nedostatečně izolovaný 
před mechanickým namáháním bude mnohem pravdě
podobněji citlivý na změnu teploty a náchylný ke zkratu 
mezi závity (rentgenový snímek) 

Obr. 2. Spoj mezi platinovým měřicím drátkem a pří
vodními vodiči provedený sevřením výrazně zmenší 
spolehlivost snímače (rentgenový snímek)

přivodní vodič svírá 
měřicí drátek
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150 m s vodiči o průřezu 0,5 mm2 se jmeno-
vitým odporem 0,033 Ω/m. Celkem 300 m 
délky vodičů tedy znamená dodatečný odpor 
9,9 Ω – hodnotu, kterou je možné vykom-
penzovat třívodičovým připojením sníma-
če. Budou-li všechny tři vodiče zcela stejné, 
kompenzace bude naprosto korektní. Odpor 
vodičů se ovšem může lišit o 10 %, nebo-
li asi o 1 Ω, který tudíž zůstane nevykom-
penzovaný. Tato chyba 1 Ω způsobí při po-
užití průmyslového odporového teploměru 
PT100-385 rozdíl v naměřené teplotě o ve-
likosti asi 2,6 °C.

Dalším zdrojem změn odporu přívodní-
ho vedení, a tudíž příčinou přídavných chyb, 

mohou být svorkovnice. Má-li být při třívodi-
čové instalaci odporového teploměru správně 
vykompenzován vliv přívodního vedení, musí 
být všechny tři přívodní vodiče zapojeny stej-
ně. Ve všech třech větvích vedení je nutné po-
užít vodiče téhož průřezu a typu, tytéž svorky 
a tentýž počet i způsob připojení vodičů. Je 
třeba mít na paměti, že třívodičová kompen-
zace je založena na předpokladu, že všechny 
tři větve vedení jsou naprosto stejné. Jakýko-
liv rozdíl mezi nimi vnese do měření chybu.

Uvedené chyby se výrazně zmenší, je-li 
odporový teploměr připojen čtyřvodičově. 
Přestože jsou čtyřvodičové odporové tep-
loměry na tyto chyby méně citlivé, je důle-
žité mít po celé trase mezi řídicí jednotkou 
nebo převodníkem teploty a citlivým prv-
kem snímače čtyři navzájem oddělené vo-
diče. Přidáním čtvrtého vodiče k třívodičo-
vému odporovému teploměru nebo připoje-
ním dvou vodičů do jedné společné svorky 
vzniknou chyby. Důvodem je, že při čtyřvo-
dičové kompenzaci prochází dvěma z vodičů 
malý proud a měří se napětí mezi zbylými 
dvěma. Nejsou-li použité čtyři vodiče zcela 
odděleny, naměřené napětí v sobě zahrnuje 
úbytek napětí způsobený průchodem prou-
du částí přívodních vodičů a vzniká chyba. 
Má-li se odporovými teploměry měřit přes-
ně, je třeba jako nejlepší osvědčený postup 
(best practice) použít techniku čtyřvodičo-
vého připojení.

Termočlánky

Svorkovnice, do nichž jsou připojeny 
termočlánky, tvoří druhotný termočlánko-
vý spoj, který může vnášet do měření doda-
tečnou chybu. Základní teorie termočlánku 
a běžná praxe při připojování termočlánků 
v průmyslu předpokládají, že jestliže další 
spoje mají tutéž teplotu, nezpůsobí žádnou 
doplňkovou chybu. Nemá-li další spoj tutéž 
teplotu jako spoj v převodníku teploty, jistá 
chyba vznikne. Další spoje v termočlánko-
vém vedení mohu také být zdrojem přídav-
ného odporu, který zmenší signál měřený 
převodníkem nebo řídicím a monitorovacím 

systémem. Tyto chyby mohou být v porov-
nání s předpokládanou nejistotou termočlán-
ku poměrně malé. Protože je však důležitá 
také konzistence měřicích řetězců a mnoho 
malých chyb se sčítá, je nutné se takovým-
to praktikám vyhnout. Významné redukce 
vlivu přívodního vedení a zjednodušení in-
stalace i kalibrace snímačů teploty lze do-
sáhnout při použití lokálně instalovaných 
převodníků.

Zemnění

Spolu s minimalizací délky přívodních vo-
dičů použitím převodníků instalovaných co 
možná nejblíže ke snímači teploty je důležité 
používat vhodné způsoby zemnění. U všech 
použitých přístrojů je v tomto ohledu třeba 
se řídit doporučeními jejich výrobců. Převod-
níky pro termočlánky a odporové teploměry 
i vstupní karty řídicích systémů jsou určeny 
k měření malých elektrických signálů. Dbejte 
tedy, abyste měřili skutečně teplotní signály, 
a nikoliv ty signály, které sami vytváříte ne-
správně provedenou kabeláží či zemněním.

Péče o snímače z hlediska nejistoty 
měření

Po nainstalování teploměrného zařízení je 
ještě mnoho věcí, které můžete udělat, abys-
te jeho nejistotu udrželi v patřičných me-

zích. Očividně nejdůležitější je mít kvalitní 
plán kalibrací použitých snímačů, převod-
níků a vstupních karet. To neznamená, že je 
nutné kalibrovat každý jednotlivý měřicí ře-
tězec každého půl roku. Je však třeba, abyste 
věděli, jak se převodníky a snímače chovají 
při plnění svých specifických úloh, porovná-
vat jejich chování s požadavky uživatele na 
nejistotu měření a plánovat jejich kalibrace 
podle potřeby tak, aby měřicí zařízení praco-
valo tím způsobem, jak je od něj požadová-
no. Někdy lze doporučit kalibraci po uplynu-
tí určité doby, jindy na základě podezření na 
výskyt chyby vysloveného po porovnání na-
měřených údajů s údaji z jiného měřicího za-
řízení nebo diagnostického nástroje. Je třeba 
volit ty nástroje, které umožní měřit s poža-
dovanou nejistotou či lépe, a přitom úsporně 
z hlediska času i nákladů.

Kalibrace odporových teploměrů
Nejsnazší cestou, jak dosáhnout výrazné-

ho zmenšení nejistoty odporových teplomě-
rů, je určit jejich kalibrační závislost ve tva-
ru tzv. Callendarovy-Van Dusenovy (CVD) 
rovnice, tedy stanovit hodnoty tzv. CVD 
konstant. V úlohách, kde je kladen velký dů-
raz na správnost měření a kde lze použít od-
porové teploměry, se při použití CVD kon-
stant výrazně zmenší nejistota měření. Pla-
tí to zejména tehdy, pohybují-li se měřené 
teploty v poměrně úzkém rozsahu.

K dosažení minimální nejistoty je třeba 
postupovat tak, že se snímač vystaví působe-
ní různých teplot v teplotním rozsahu, v němž 
se bude pohybovat teplota měřené látky. Při 
každé z vybraných teplot se zaznamená ak-
tuální odpor snímače.

Po zpracování zaznamenaných údajů je 
závislost odporu snímače na teplotě repre-
zentována křivkou popsanou CVD konstan-
tami. Po vložení těchto konstant do převodní-
ku teploty, řídicího systému nebo systému pro 
sběr dat je možné převádět naměřené hodnoty 
odporu daného jednotlivého odporového sní-
mače teploty na údaje teploty. Tato převod-
ní křivka platí jen v tom rozsahu teplot, kte-
rý byl použit k výpočtu CVD konstant. Jak 
ukazují čárkované čáry na obr. 4, získané při 
použití příslušných CVD konstant, lze přitom 
zvolit rozsah co možná nejužší a navíc ještě 
obsahující všechny teploty, které jsou v da-
ném případě zajímavé. Je tedy možné zís-
kat kalibrační křivky mnohem přiléhavější 
(správnější) a současně platné právě v těch 
rozsazích, v nichž je jednotlivé provozní tep-
loty třeba měřit.

Diagnostické nástroje

Vnitřní diagnostické funkce v přístrojích 
a nástroje pro správu výrobních aktiv v závo-
dě mohou v reálném čase poskytovat infor-
mace umožňující proaktivně plánovat reka-
librace a údržbářské zásahy minimalizující 
nejistotu měřicího systému. Použití diagnos-

Obr. 4. Vliv teploty na nejistotu údaje u vybraných snímačů teploty (RTD – Resistance Tempe
rature Detector, odporový teploměr; detailní číselné údaje jsou v tab. 1) 
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tických funkcí dostupných v inteligentních 
převodnících může současně představovat 
snadný způsob, jak zjistit, zda se v měřicím 
zařízením neděje něco, co by mohlo mít ne-
žádoucí vliv na nejistotu měření. K nejuži-
tečnějším diagnostickým funkcím dostupným 
v současné době patří např. sledování driftu 
snímače, odporu obvodu termočlánku a za-
znamenávání minimální a maximální teploty.

Nejistotu lze zmenšit také použitím ná-
sobných snímačů nebo snímačů se zdvoje-
ným citlivým prvkem. Existují-li dva sníma-
če měřící tutéž veličinu na zařízení a oba dva 
pracují ve svých tolerančních mezích, je prav-
děpodobné, že údaj jednoho se bude nacházet 
nad a údaj druhého pod skutečnou teplotou 
měřené látky. Průměr z těchto dvou údajů se 
pravděpodobně nachází blíže skutečné teplo-
ty než kteréhokoliv z obou údajů jednotlivě 
a aktuální nejistota měření bude určitě men-
ší než při alternativní úvaze největší možné 
nejistoty. Při použití dvou snímačů současně 
lze jejich výstupy nejen s výhodou průměro-
vat, ale také mezi sebou navzájem porovná-
vat. Začnou-li se jejich údaje navzájem vzda-
lovat, může to znamenat, že jeden ze snímačů 
měří s chybou anebo se schyluje k jeho poru-
še. Toto nelze použít jako náhradu programu 
kalibrace, protože je možné, že oba dva sní-

mače měří nesprávně. Nicméně jde o jasnou 
známku toho, že je něco špatně.

Jinou diagnostickou veličinou, která zře-
telně ukazuje, že od instalace nebo poslední 
kalibrace se něco změnilo, je elektrický odpor 
obvodu termočlánku. Metoda měření odporu 
termočlánkového obvodu je známa již dlou-
ho. Příliš často se však nevyužívá, protože 
prodlužuje dobu potřebnou na kalibraci a vy-
žaduje, aby o každém termočlánku byly ve-
deny patřičné záznamy. Inteligentní převod-
níky mohou danou úlohu zjednodušit tím, že 
nepřetržitě sledují odpor obvodu termočlánku 
a upozorní obsluhu na každou jeho význam-
nější změnu. Tyto metody mohou upozornit 
na opotřebované termočlánky, korozi, uvol-
něné vodiče ve svorkách, otravu termočlán-
ku a další zdroje chyb.

Nakonec je zde metoda zaznamenávání 
minima a maxima, která může pomoci při 
hledání a nápravě občasných problémů. Lze 
ji použít ke sledování rozdílu mezi údaji dvou 
snímačů, ke zjištění, zda snímač není použí-
ván mimo svůj určený rozsah, nebo i ke sle-
dování teploty elektronických komponent 
převodníku. Pracují-li tyto komponenty, ať 
už umístěné ve snímači nebo v převodníku, 
mimo své určené meze provozních podmínek, 
mohou být příčinou přídavných chyb nebo 

předčasných poruch. Veličiny charakterizu-
jící provozní podmínky zařízení se zpravidla 
nesledují, takže občasná drobná překročení 
mezí mohou zůstat nepovšimnuta, dokud ne-
dojde k něčemu většímu. Dlouhodobější sle-
dování podezřelých veličin pomůže diagnos-
tikovat a napravit tyto často obtížně odhalitel-
né případy nežádoucího chování.

Je třeba používat techniku ve svůj pro-
spěch a zavádět vhodné diagnostické ná-
stroje, které obsluhu upozorní na potenciál-
ní problémy. Tyto nástroje lze využívat také 
jako podporu při optimalizaci vašich kalib-
račních programů a při předcházení nadby-
tečné údržbě.

Závěr

Nezáleží na tom, zda jako součást své prá-
ce vybíráte, instalujete nebo používáte teplo-
měrné zařízení, od něhož je požadována urči-
tá úroveň nejistoty měření – vždy můžete tuto 
úroveň výrazně ovlivnit, a to směrem nahoru 
i dolů. Vynaložte trochu úsilí navíc a posta-
rejte se o to, abyste používali kvalitní postupy 
a zařízení umožňující vám měřit teplotu s ta-
kovou nejistotou, jakou potřebujete.

(Emerson Process Management)
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y   Schválen standard 
ISA-100.11a pro 
bezdrátovou komunikaci

Standardizační výbor ISA100 schválil 
novou průmyslovou normu ISA-100.11a 
Wireless Systems for Industrial Automati-
on: Process Control and Related Applicati-
ons (bezvodičové systémy pro automatizaci 
v průmyslu: řízení technologických procesů 
a související úlohy). Následovat bude schvá-
lení normy orgánem ISA Standards and Prac-
tices Board a její ratifikace normalizačním 
institutem ANSI (American National Stan-
dards Institute). Očekává se, že nová norma, 
na jejímž zpracování se podílelo otevřené fó-
rum více než 600 odborníků z celého světa, 
bude publikována v srpnu 2009.

Účelem normy ISA-100.11a je zajis-
tit spolehlivý a bezpečný provoz bezdrá-
tových pojítek určených pro méně náročné 
řídicí úlohy zahrnující sledování, vydávání 
výstrah, dispečerské řízení, řízení v otevře-
né smyčce a zpětnovazební řízení s přípust-
nou latencí řádu 100 ms. Norma také zajis-
tí robustnost nezbytnou při vysokých úrov-
ních elektromagnetického rušení, obvyklých 
v tvrdých provozních podmínkách průmys-
lových závodů, a za přítomnosti starších 
bezdrátových soustav nekompatibilních se 
systémem podle ISA100. Další informace 
lze nalézt na www.isa.org/networks.
[InTech e-News, 30. dubna 2009.]                  (sk)

  Biopaliva nové generace 
z dřevní štěpky

Společnost Invensys Process Systems se 
připojila k evropskému projektu Optfuel. Kon-
sorcium řešitelů tohoto projektu si dalo za cíl 
prozkoumat možnosti využití biopaliv nové 
generace typu BtL (Biomass to Liquid) pro 
pohon automobilů. V rámci projektu se bude 
zkoumat dostupnost rostlin vhodných pro vý-
robu biopaliv (v tomto případě má jít o dřevě-
nou štěpku z rychle rostoucích vrb, topolů a tr-
novníků akátů), vlastní výroba bio paliv, jejich 
distribuce a přizpůsobení motorů automobilů 
tak, aby byly pro biopalivo vhodné. Úkolem 
firmy Invensys je simulovat procesy při výro-
bě biopaliv a optimalizovat výrobní postupy. 
Výroba spočívá ve zplynování dřevní štěpky 
při 1 400 °C a následném odstranění slouče-
nin síry a aromatických uhlovodíků. Palivo se 
bude vyrábět ve zkušebním závodě Choren In-
dustries ve Freiburgu (SRN). Projektu, pláno-
vaného na tři a půl roku, se účastní deset part-
nerů z pěti zemí a EU jej podpořila 7,8 mil. eur 
z rozpočtu 7. rámcového programu výzkumu 
a technického vývoje. Projekt vede společnost 
Volkswagen a mezi partnery projektu jsou také 
automobilky Ford a Renault. Výrobce paliv 
zastupuje sdružení Concawe. Dalšími partne-
ry projektu jsou výzkumné ústavy: francouz-
ský institut IfP, řecký CERTH a indický IITD.  
O organizaci celého projektu se stará společ-
nost Syncom. (Bk)


