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Budowa i zastosowanie termometrów rezystancyjnych
Rezystancja zależna od temperatury

Odchyłki graniczne
W przypadku odchyłek granicznych normy DIN
wyróżniają dwie klasy tolerancji:

Klasa A: ∆t = ± (0,15 + 0,002 x Itl)
Klasa B: ∆t = ± (0,30 + 0,005 x Itl)
t = Temperatura w °C (bez znaku poprzedzającego)

Temperatura/°C
Ryc. 1: Charakterystyka Pt 100
Wg DIN EN 60 751 wartość znamionowa wynosi
100,000Ω w temperaturze 0°C. Z tego powodu
czujniki te określa się mianem czujników Pt 100.
Oprócz tego oferowane są czujniki o wartościach
znamionowych 500 und 1000Ω.
Ich zaletą jest ich większa czułość, tzn. większy
zakres zmian rezystancji w zależności od zmian
temperatury.
Zmiany wartości rezystancji w zależności od
temperatury w zakresie do 100°C kształtują się ca.
następująco:
0,4Ω/K dla sensorów Pt 100
2,0Ω/K dla sensorów Pt 500
4,0Ω/K dla sensorów Pt 1000
Norma DIN definiuje także inną wielkość
znamionową - średni współczynnik
temperaturowy w zakresie pomiędzy 0°C a 100°C.
Odpowiada on średniej zmianie rezystancji w
odniesieniu do wartość znamionową przy 0°C:

3

R ( t ) = R 0 ( 1 + A × t + B × t + C × ( t – 100 ° C ) × t )

Dla zakresu temperatury 0...850°C obowiązuje
równanie drugiego stopnia
2

R ( t ) = R0 ( 1 + A × t + B × t )

…ze współczynnikami:
A = 3, 9083 × 10

–3

°C

–1

B = – 5, 775 × 10

–7

°C

–2

C = – 4, 183 × 10

– 12

°C

–4

Wartość R0 określana jest jako wartość
znamionowa i określa wartość rezystancji
w temperaturze 0°C.
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R 100 – R 0
–3
–1
α = ------------------------------ = 3, 850 × 10 °C
R 0 × 100°C

R0 lub. R100 są wartościami rezystancji dla
temperatury 0°C lub 100°C.
Obliczanie wartości temperatury na podstawie
rezystancji
W zastosowaniach termometrycznych na
podstawie rezystancji sensora temperatury
określana jest wartość temperatury. Podane
równania definiują zależność rezystancji
elektrycznej od wartości temperatury.
Dla wartości temperatur powyżej 0°C można w
celu określenia temperatury użyć równania według
charakterystyki określonej w normie DIN EN 60
751:

W celu obliczenia odchyłek granicznych ∆R w Ω w
przypadku temperatury t > 0°C obowiązuje równanie:
∆R = R 0 ( A + 2 × B × t ) × ∆t

W przypadku t < 0°C obowiązuje równanie:
2

3

∆R = R 0 ( A + 2 × B × t – 300°C × C × t + 4 × C × t ) × ∆t

Klasa tolerancji A obowiązuje dla temperatur w
zakresie -200 … +600°C
W przypadku klasy tolerancji B obowiązuje cały
zakres definicyjny od -200 … +850°C.
Rozszerzone klasy tolerancji
Często zdarza się, że dla określonych zastosowań
obie zdefiniowane w normie klasy tolerancji są
niewystarczające.
W oparciu o znormalizowane tolerancje JUMO
dokonało dalszego podziału klas tolerancji w celu
zaspokojenia potrzeb rynkowych związanych z
najróżniejszymi wymaganiami.

± Tolerancja/K

Znormalizowane sensory platynowe
Jako materiał rezystancyjny do zastosowań
przemysłowych upowszechniła się platyna.
Do jej zalet należy odporność chemiczna,
relatywna łatwość obróbki (szczególnie w zakresie
produkcji drutu), łatwość pomiarów i dobra
powtarzalność parametrów elektrycznych.
W celu zapewnienia możliwości uniwersalnej
zastępowalności w normie DIN EN 60 751
zdefiniowano odpowiednie właściwości.
W normie tej zawarto wymagania odnośnie
wartości rezystancji elektrycznej i dopuszczalne
odchyłki w zależności od wartości temperatury.
Ustalono także dalsze definicje, dotyczące
znamionowych wartości sensorów temperatury i
zakresów temperatury.
Dla celów obliczeniowych wyróżnia się zakresy
temperatur -200 … 0°C i 0 … 850°C.
Dla zakresu temperatury -200 … 0°C obowiązuje
równanie trzeciego stopnia:

R =zmierzona wartość rezystancji w Ω
t =wyliczona wartość temperatury w °C
R0, A, B = parametry wg DIN EN 60 751
Rezystancja/Ω

Ponieważ rezystancja rośnie wraz ze wzrostem
temperatury np. w przypadku termometrów
platynowych mówimy o dodatnim współczynniku
temperaturowym PTC (Positiv Temperature
Coefficient).
W celu wykorzystania takiego efektu do realizacji
pomiarów temperatury metal powinien
wykazywać cechę powtarzalności zmian rezystancji
w zależności od wartości temperatury.
Cechy charakterystyczne metalu nie powinny
ulegać zmianom w czasie realizacji pomiarów,
gdyż w przeciwnym razie może prowadzić to do
pojawienia się błędów pomiarowych.
Wartość współczynnika kompensacji
temperaturowej w miarę możliwości nie powinna
ulegać zmianom powodowanym przez wartość
temperatury, ciśnienia lub oddziaływania
chemiczne.

2

1⁄2

2

–R0 × A + [ ( R0 × A ) – 4 × R0 × B × ( R0 – R ) ]
t = -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 × R0 × B

Temperatura/°C
Klasa 1/3 B

Klasa B

Klasa A

Klasa 0,5

Ryc 2: Zakresy tolerancji w zależności od
wartości temperatury
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Klasa tolerancji

Kategoria sensora
Cienkowarstowe
Nawijane z drutu

Zakres temperatury

Klasse A

Cienkowarstowe
Nawijane z drutu

-70 ... +300°C
-200 ... +600°C

± (0,15K + 0,002 x Itl)

Klasse B

Cienkowarstowe
Nawijane z drutu

-70 ... +600°C
-200 ... +850°C

± (0,30K + 0,005 x Itl)

Klasse 0,5

Cienkowarstowe
Nawijane z drutu

-70 ... +600°C
-200 ... +850°C

± (0,50K + 0,006 x Itl)

Klasse 1/3 DIN B

Tab. 1: 1: Klasy tolerancji - zakres temperatur obowiązywania
Budowa termometrów rezystancyjnych
Obok niezliczonej ilości wykonań specjalnych
istnieją także określone wymagania termometrów,
których części składowe zostały szczegółowo
określone w normach.
Termometry rezystancyjne z głowicą
przyłączeniową
Zbudowany w ten sposób termometr
rezystancyjny posiada budowę modułową: w jego
skład wchodzi wkład pomiarowy, osłona, głowica
przyłączeniowa i wchodzący w jej skład element
przyłączeniowy (np. ceramiczna kostka
zaciskowa). Mogą być też stosowane kołnierze
lub śrubunki zaciskowe. Jako czujnik
temperatury definiowana jest wyłącznie ta część
termometru, na którą bezpośrednio oddziałuje
wielkość mierzona.
Głowica
przyłączeniowa
Element
przyłączeniowy
Śrubunek
Przewody
przyłączeniowe
Osłona

Sensor temperatury
Osłona
Ryc. 3: Budowa elektrycznego czujnika
temperatury:
Wkłady pomiarowe są gotowymi, prefabrykowanymi podzespołami składającymi się z czujnika
temperatury i elementu przyłączeniowego, przy
czym czujnik temperatury umieszczony jest we
wkładzie pomiarowym o średnicy 6 lub 8mm
wykonanej ze stopu SnBz6 wg DIN 17 681 (do
300°C) lub z niklu.
Wkład ten umieszczany jest w osłonie procesowej
wykonanej bardzo często ze stali kwasoodpornej.
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-50 … +200°C
-70 ... +250°C
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Tolerancja w K
± (0,10 K + 0,0017 x Itl)

Itl = wartość temperatury w °C bez znaku poprzedzającego

Dno wkładu pomiarowego posiada kontakt
dotykowy z dnem osłony procesowej w celu
zapewnienia dobrej przewodności cieplnej.
Śruby mocujące wkładu pomiarowego oparte są na
sprężynach tak, aby w miarę pojawiającego się
wydłużenia różnego dla wkładu pomiarowego i
osłony kontakt dotykowy den był ciągle zachowany.
W ten sposób wkład pomiarowy może być w łatwy
sposób wymieniany po pewnym czasie użytkowania.
Termometry wykonywane są jako pojedyncze lub w
wykonaniu podwójnym. Ich wymiary definiuje
norma DIN 43 762. Wykonywane są także wkłady
pomiarowe ze zintegrowanym przetwornikiem
dwuprzewodowym.
W przypadku rezygnacji ze stosowania wkładu
pomiarowego czujnik temperatury umieszczany jest
bezpośrednio w osłonie procesowej w otoczeniu
tlenku aluminium lub innego czynnika o dobrej
przewodności cieplnej.
Po jego zabudowaniu element przyłączeniowy
montowany jest w głowicy przyłączeniowej i
przylutowywane są przewody doprowadzające.
Późniejsza wymiana czujnika nie jest później
możliwa, ponieważ w takim przypadku wymianie
podlega kompletny termometr rezystancyjny. Przy
zastosowaniu osłony zanurzeniowej termometr
może być demontowany bez konieczności
opróżniania instalacji lub doprowadzania jej do
stanu bezciśnieniowego. Osłona zanurzeniowa jest
pewnym rodzajem osłony montowanej w miejscu
pomiaru, w której następnie jest mocowany
termometr rezystancyjny. Inne wykonania posiadają
gwint wewnętrzny, w który może być wkręcony
termometr rezystancyjny. Termometr może składać
się z wkładu pomiarowego, może posiadać także
własną osłonę. Należy jednak dodać, iż w takim
przypadku czas odpowiedzi ulega znaczącemu
pogorszeniu. Osłona zanurzeniowa jest
wspawywana na stałe w miejscu montażu (nie jest to
możliwe w przypadku osłon procesowych z powodu
zbyt małych grubości ścianek) lub posiada ona
gwint zewnętrzny, przeważnie rurowy.
Ponieważ osłona zanurzeniowa posiada kontakt z
medium mierzonym, w stosunku do niej
obowiązują te same wymagania odnośnie
odporności na działanie czynników chemicznych i
wytrzymałości mechanicznej, jakie stawiane są w
odniesieniu do osłon procesowych.
Dla głowic przyłączeniowych w normie DIN
43 729 zdefiniowano typy A i B,

różniące się wielkości i również nieznacznie
rodzajem budowy.

Ryc. 4: Głowica przyłączeniowa
wg DIN 43 729, typu B
Jako materiał konstrukcyjny wykorzystuje się
żeliwo, aluminium i tworzywo.
Istnieją i inne rodzaje wykonań głowic,
dostosowane do wymagań specjalnych.
Stopień ochrony nie został znormalizowany,
często stosuje się wykonania odporne na działanie
strumienia wody (IP54).
Wymiar znamionowy średnicy otworu do
włożenia osłony wynosi w przypadku głowic
przyłączeniowych:
dla typu A: 22, 24 lub 32mm,
dla typu B: 15mm lub gwint M 24 x 1,5.
Bardziej rozpowszechniona jest mniejsza głowica
przyłączeniowa typu B, z myślą o której
wykonywane są przetworniki dwuprzewodowe.
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Wymagania konieczne i założenia, które powinno
spełniać urządzenie elektryczne aby mogło być
stosowane w strefach zagrożonych wybuchem
zebrano i zawarto w europejskich normach EN
50 014 … EN 50 020.
Urządzenie z dopuszczeniem według podanych
norm może być stosowane na terenie całej Europy.

Typ A

Typ B

Typ C

Typ D

Ryc. 5: Termometry wg DIN 43 770
Dla termometrów rezystancyjnych i termopar
przewidziano w normach od 43 764 do
43 769 różne rodzaje budowy osłon dla różnych
zastosowań.
Wyposażone są one we wkład pomiarowy i
głowicę przyłączeniową typu B.
Określone zostały także średnice i długości osłon.
Typ osłony dla tych termometrów
(z kołnierzem, stożkowa itp.) oznaczany jest
literami od A do G, które zostały opisane w
normie DIN 43 763:
Typ A: rura emaliowana do mocowania z
przesuwnym kołnierzem oporowym do
pomiarów w gazach spalinowych.
Typ B: rura z gwintem spawanym G 1/2 A
Typ C: rura z gwintem spawanym G 1A
Typ D: wytrzymała ciśnieniowo rura
grubościenna do wspawania
Typ E: rura zwężona przy końcu dla uzyskania
krótkich czasów odpowiedzi do mocowania
na przesuwnych kołnierzach oporowych.
Typ F: rura jak dla typu E, jednakże z
przyspawanym kołnierzem

Podana norma 43 763 ustala także rodzaje
stosowanych materiałów oraz ich opisy przy
pomocy odpowiednich skrótów. Oznaczenie
„Osłona DIN 43 763-B1-H“ oznacza np. osłonę
wg typu B z gwintem spawanym G 1/2 A o
długości 305mm (oznaczenie 1) ze stali St 35.8
(oznaczenie H). Oprócz tego w normie
przewidziano dopuszczalne naprężenia
ciśnieniowe w powietrzu, w wodzie lub parze

Termometry rezystancyjne
w wykonaniu przeciwwybuchowym
Wszędzie tam, gdzie są produkowane, składowane
lub przerabiane materiały palne może dojść do
powstania mieszaniny wybuchowej z powietrzem,
co może być groźne dla otoczenia.
z

- możliwe podłączeniu dwu-, trzy- i
czteroprzewodowe
- możliwa dostawa wraz z przetwornikami
dwuprzewodowymi

Termometry rezystancyjne wg DIN EN 14 597
Termometry rezystancyjne podłączone do
regulatorów temperatury lub ograniczników
temperatury przeznaczonych dla urządzeń
wytwarzających ciepło muszą odpowiadać
wymogom normy DIN EN 14 597.
Dotyczy to termometrów rezystancyjnych
opisanych w poprzednim akapicie posiadających
dodatkowo dopuszczenie typu TÜV.
Termometry rezystancyjne tego rodzaju muszą
posiadać zdolność obciążenia temperaturą wyższą
o 15% od temperatury granicznej i zapewniać
odpowiednie czasy odpowiedzi w zależności od
rodzaju medium (np.w powietrzu t0,63 = 120 s).
Termometry muszą być także konstruowane w taki
sposób, aby mogły wytrzymać naprężenia
mechaniczne wywoływane ciśnieniem
zewnętrznym i przepływem medium o określonej
temperaturze. Zmiany konstrukcji termometrów
bez ponownego dopuszczenia przez TÜV są
niedopuszczalne!

Typ G: rura jak dla typu E, jednakże z
przyspawanym gwintem G 1A
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oraz maksymalne wartości prędkości
przepływu.
Dzięki temu osłony można dokładnie dobrać już
na etapie projektowania budowy obiektu.
Oprócz tego można stosować wiele typów
specjalnych, wykonanych częściowo ze
znormalizowanych głowic przyłączeniowych a
częściowo z nie znormalizowanych wykonaniach
specjalistycznych z wtyczkami lub z przewodem
zintegrowanym.

Obudowa ognioszczelna EEx „d“ Czujniki w
obudowie ognioszczelnej wykonane są w taki
sposób, że wszystkie mogące eksplodować w
atmosferze zagrożonej wybuchem zamknięte są w
osłonie ochronnej lub głowicy przyłączeniowej.
W ten sposób eksplozja wewnątrz urządzenia nie
może się przedostać na zewnątrz.
Jest to osiągane dzięki ścisłym tolerancjom,
specjalnym dławikom przewodowym, specjalnej i
wytrzymałej budowie głowicy przyłączeniowej.
Zalety takiego wykonania:
- brak zasilania w wykonaniu iskrobezpiecznym

Ryc. 6: Termometry rezystancyjne w obudowie
ognioszczelnej EEx „d“
Iskrobezpieczeństwo EEx „i“
Inaczej niż w przypadku ochrony
przeciwwybuchowej typu „d“, odnoszącej się
głównie do urządzeń, w przypadku ochrony
przeciwwybuchowej oznaczonej symbolem „i“
nadzorowana jest w sposób ciągły graniczna
wartość prądu.
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- średnica: 2 … 8mm
- długość rury osłonowej: 35 … 150mm
- materiał rury osłonowej: stal szlachetna,
mosiądz, stal z pokryciami,
- sposób podłączania: 2-, 3-, 4-przewodowy
- podłączenie mechaniczne: kołnierz z luźnym
śrubunkiem, śrubunek stały i śrubunek
zaciskowy.

Iskrobezpieczny przetwornik dwuprzewodowy z
sygnałem wyjściowym 4 ... 20mA w przypadku
termometrów zbudowanych w ten sposób
znajduje się bezpośrednio w powiększonej głowicy
przyłączeniowej i jest podłączony do
iskrobezpiecznego obwodu elektrycznego.
Dzięki takiemu montażowi
powstaje szereg korzyści:
- odporny na zakłócenia sygnał wyjściowy
(począwszy od czujnika),
- niskie koszty instalacji,
- nie ma potrzeby kompensacji rezystancji
przewodów,
- transmisja sygnałów pomiarowych na duże
odległości,
- montaż i naprawa w warunkach ruchowych.

Przewód podłączeniowy

Przetwornik
dwuprzewodowy

Ryc. 8: Głowica przyłączeniowa z
przetwornikami dwuprzewodowymi
Przetwornik ten może być stosowanych przy
temperaturach pracy do 90°C.
Obok standardowej głowicy typu B dostarczane są
także głowice typu BUZ, BBK lub BUZH.
Termometry rezystancyjne z przewodem
przyłączeniowym

Ryc. 7: Termometry rezystancyjne
iskrobezpieczne EEx „i“
Termometry rezystancyjne
z przetwornikami dwuprzewodowymi
Termometry rezystancyjne z przetwornikami do
pomiarów temperatury w mediach ciekłych i
gazowych stosowane są w przypadkach, gdy
sygnały pomiarowe będą przesyłane na dalsze
odległości w sposób zabezpieczony przed
zakłóceniami. Przetwornik przekształca sygnał z
czujnika temperatury na znormalizowany sygnał
prądowy 4 ...20 mA.
Zasilanie przetwornika odbywa się także poprzez
przewody przyłączeniowe, w tym celu
wykorzystywany jest prąd spoczynkowy 4 mA.
Z powody podwyższonej wartości punktu
zerowego mówi się o tzw. „life zero“.
Przetwornik dwuprzewodowy wzmacnia sygnał i
zmniejsza jego podatność na zakłócenia.
Zalany żywicą epoksydową przetwornik
dwuprzewodowy znajduje się w takich
przypadkach bezpośrednio w głowicy
przyłączeniowej termometru rezystancyjnego.
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Termometry rezystancyjne z przewodem przyłączeniowym nie posiadają wkładu pomiarowego i
głowicy przyłączeniowej. Czujnik temperatury
połączony jest bezpośrednio z przewodem
przyłączeniowym i umieszczony w osłonie
ochronnej. W celu ochrony przewodu przed
naprężeniami osłona jest przy końcu wielokrotnie
rolowana lub prasowana (stopień ochrony IP65).
Przestrzeń wewnętrzna pomiędzy osłoną i
czujnkiem temperatury wypełniania jest zwykle
materiałem przewodzącym ciepło w celu poprawy
kontaku z mierzonym medium.
Maksymalna wartość mierzonej temperatury
określana jest głównie przez odporność cieplną
płaszcza i materiału izolacyjnego oraz przewodu
przyłączeniowego.
W tabeli podano przykłady materiałów i ich
górnych temperatur granicznych.
Materiał
PVC

tmax/°C
80

PVC 105

105

Silikon

180

PTFE

260

Wykonania termometrów są różnorodne i w wielu
przypadkach dostosowane do wymagań Klienta.
Z tego względu w tym miejscu podano kilka
podstawowych danych.

Śrubunek

Osłona

Czujnik temperatury
Ryc. 9: Budowa termometru rezystancyjnego
z przewodem przyłączeniowym
Innym rodzajem wykonania charakteryzują się
termometry rezystancyjne dla sterylizatorów
W stosunku do tego rodzaju czujników
obowiązują wysokie wymagania, ponieważ
urządzenia te z reguły pracują w trybie 24 h.
Przejście pomiędzy osłoną a przewodem
przyłączeniowym jest szczelnie zabezpieczone
przed wnikaniem pary i wytrzymuje ciśnienie
absolutne 0,1 ... 4 bar przy temperaturach
do 150°C.
W wykonaniach podstawowych czujniki te
posiadają przewody przyłączeniowe z PTFE i
gładkie osłony.
W takich termometrach można zabudować do
trzech czujników temperatury Pt 100 wg DIN EN
60 751 (patrz Karta katalogowa 90.2830).
Termometry rezystancyjne płaszczowe
Termometry rezystancyjne płaszczowe posiadają
płaszcz izolowany materiałem mineralnym.
W cienkościennym płaszczu wykonanym ze stali
szlachetnej przewody wewnętrzne wykonane z
miedzi umieszczone są w ognioodpornym tlenku
magnezu.
Czujniki temperatury podłączony dwu-, trzy- lub
czteroprzewodowo do przewodów wewnętrznych
umieszczany jest w osłonie ze stali szlachetnej.
Rura osłonowa i płaszcz są ze sobą zespawane .
Średnice wykonań wynoszą już od 1,9mm.
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Przewód płaszczowy,
giętki
Przewody przyłączeniowe
Wypełniacz

Rura osłonowa, sztywna

Czujnik temperatury

Ryc. 10: Budowa czujnika rezystancyjnego
w wykonaniu płaszczowym
Bardzo dobre połączenie cieplne pomiędzy osłoną
i sensorem temperatury zapewnia krótkie czasy
odpowiedzi (t0,5 od 1,2s) i duże dokładności
pomiarowe
Budowa odporna na drgania jest gwarancją
dłuższej żywotności. Dzięki przystosowanej do
gięcia osłonie płaszczowej (najmniejszy promień
gięcia wynosi 5 x średnica zewnętrzna
(1,9/3/6mm)), możliwy jest pomiar temperatury w
trudno dostępnych miejscach.
Płaszczowe termometry rezystancyjne dzięki
swym właściwościom stosowane są na obiektach
chemicznych, w elektrowniach, do budowy
silników, na stacjach prób i wszędzie tam, gdzie
wymagana jest możliwość gięcia i łatwość
montażu.
Termometry rezystancyjne do liczników ciepła
Termometry rezystancyjne do liczników ciepła
posiadają krajowe (niemieckie - przyp. tłum.)
dopuszczenie typu urzędu PhysikalischTechnischen-Bundesanstalt (PTB).
Różne rodzaje wykonań odpowiadają wymogom
założeń europejskiej normy EN 14 34 i są zalecane
przez Izbę Ciepłowników Niemieckich (AGFW).
Termometry głowicowe dostarczane są zarówno
w celach realizacji bezpośredniego pomiaru
temperatury , jak i do zastosowań w odpowiednich
osłonach zanurzeniowych z pasowaniem.
Długości zabudowy zawierają się w granicach
85 … 400mm. Jednym z możliwych wariantów
wykonań jest wykonanie w postaci termometrów
rezystancyjnych z przewodem przyłączeniowym
w wykonaniu jako wtykane lub wkręcane..
Termometry rezystancyjne wkręcane z gwintem M
10x1 mierzą bezpośrednio w medium z zaletami w
postaci szybkich czasów odpowiedzi i niewielkimi
błędami wynikającymi z akumulacyjności cieplnej.
W przypadku stosowania termometrów
rezystancyjnych wtykanych w osłonach z
tolerancją pasowania nie ma potrzeby opróżniania
systemu w razie wymiany po upływie okresu
legalizacji.
02.08/00307201

Idealnym miejscem montażu termometrów
rezystancyjnych z przewodem przyłączeniowym są
zawory kulowe dla rur o średnicach 1/2", 3/4" i 1".
Dzięki szczególnej budowie zaworów kulowych
rurociągi nie muszą być opróżniane na czas
montażu / wymiany czujnika temperatury.
Ze względu na niewielkie średnice rur maksymalne długości zabudowy wynoszą 30mm.
Powstaje przy tym błąd powodowany
przewodnością cieplną i ma on wpływ na wyniki
poomiarów. Dzięki optymalizacji budowy
wewnętrznej błąd spowodowany przewodnością
cieplną jest pomijalnie mały dla termometrów
rezystancyjnych w wykonaniu JUMO i jest
mniejszy niż 0,03K, dzięki czemu nie przekracza
granicy określanej jako wymóg przez PTB (0,1K).
Termometr rezystancyjny wtykany
Konstrukcja podstawowa oparta jest na czujniku
rezystancyjnym z przewodem przyłączeniowym
wyposażonym dodatkowo w uchwyt ręczny.
Cechami szczególnymi termometrów rezystancyjnych wykonanych aw ten sposób są: odporność
na zmiany temperatury, szczelność (odporność na
wnikanie wody i pary), odporność na uderzenia i
wibracje. Czujniki temperatury w wykonaniu dwulub trójprzewodowym zalewany jest w osłonie
ochronnej. Osłona o długości 100mm wykonana
jest ze stali szlachetnej i posiada szpic centryczny
lub ukosowany. Uchwyt ręczny może być wykonany z tworzywa PTFE, PPS lub silikonu HTV i
jest odporny na działanie wielu rodzajów
agresywnych mediów. Przewód przyłączeniowy
izolowany jest materiałem PTFE, zapewniającym
dobrą odporność na temperaturę.

Przewód
podłączeniowy
Uchwyt ręczny
Zalewa

Osłona

Czujnik temperatury
Ryc. 11: Budowa termometru rezystancyjnego
wtykanego
W przypadku tego rodzaju termometrów należy
podkreślić sposób ich budowy wewnętrznej z
uszczelnieniem zapewniający dobrą odporność na
działanie wysokich temperatur i szczelność przed
wnikaniem pary i wody.
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Termometry rezystancyjne przylgowe

Ryc. 12: Termometry rezystancyjne przylgowe
Termometry rezystancyjne przylgowe są niezwykle
przydatne dla pomiarów temperatury w zamkniętych systemach rurociągów oraz w przypadku
zastosowań do innych powierzchni okrągłych lub
płaskich. Dzięki prostemu montażowi przy użyciu
opasek nie ma potrzeby realizacji obróbki mechanicznej w miejscu pomiaru.
W innych wykonaniach termometry te posiadają
otwór pozwalający na ich montaż przy użyciu
śruby do dowolnej powierzchni.
Pośredni pomiar temperatury chroni przed
zakłóceniami ze strony mierzonego medium, np. w
odniesieniu do przepływu. Oprócz tego ciśnienie i
wpływy chemiczne nie mają wpływu na żywotność
tak wykonanego termometru. Obiekt mierzony nie
jest także zakłócany dzięki niewielkim wymiarom
termometru. Dzięki zastosowaniu pasty termicznej
można poprawić warunki przewodzenia ciepła.
Duże różnice temperatur pomiędzy mierzonym
medium a otoczeniem mają bezpośredni wpływ na
wynik pomiaru. W takich przypadkach zalecane
jest izolowanie termiczne termometru i miejsca
pomiaru od otoczenia.
Termometry rezystancyjne do pomieszczeń i na
zewnątrz
W celu realizacji pomiarów temperatury wewnątrz
i na zewnątrz pomieszczeń można wybrać spośród
wielu istniejących rodzajów wykonań.
W wykonaniu do pomieszczeń sensor temperatury umieszczony jest w obudowie z tworzywa
posiadającej stopień ochrony IP20.
W wykonaniu do pomiarów zewnętrznych w
warunkach przemysłowych ze stopniem ochrony
IP65 sensor temperatury montowany jest na
zewnątrz obudowy i zabezpieczony kapturkiem
ochronnym.
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W innym wykonaniu sensor umieszczany jest w
osłonie ze stali kwasoodpornej.
Podłączenie elektryczne dokonywane jest za
pomocą dławika kablowego Pg 9.
Zakres pomiarowy wynosi -30 … +80°C.
Różne wykonania mogą także zawierać opcję z
przetwornkiem dwuprzewodowym z sygnałem
wyjściowym 4 … 20mA .

długoczasową w zakresie poniżej 1mK, jednak
niewielka stabilność mecha- niczna wyklucza ich
stosowanie w warunkach przemysłowych. W
takich przypadkach JUMO wykorzystuje sensor
temperatury, którego zwój platynowy zamocowany jest w osłonie cerami-cznej. Przewody
doprowadzające do wtyczki przyłączeniowej
wykonane są jako czteroprze- wodowe. Czujnik
chroniony jest przed wpływem oddziaływań
mechanicznych przy pomocy rury ze stali
szlachetnej. Zakres temperaturowy rozciąga się
zależnie od wykonania w zakresie -200 … +450°C.
Dokładność pomiarowa wynosi do ±25mK..

Technika pomiarowa
Podłączanie termometrów rezystancyjnych W
przypadku termometrów rezystancyjnych ich
rezystancja zmienia się wraz z temperaturą.
W celu generacji sygnału wyjściowego na podstawie przepływu stałego prądu pomiarowego i
powodowanego nim spadku napięcia obliczana
jest dopowiednia wartość sygnału. Ten spadek
napięcia obliczany jest na podstawie prawa Ohma::
U = R×I

Ryc. 13: Termometry rezystancyjne do
pomieszczeń i na zewnątrz
Termometry rezystancyjne precyzyjne
W celu zapewnienia najwyższej stabilności
pomiarowej termometrów rezystancyjnych zwoje
drutu są często swobodnie zawieszane w osłonie.

Aby temperatura sensora nie wzrastała, prąd jego
obciążenia powinien być możliwie jak najmniejszy. Można przyjąć założenie, iż prąd o wartości
1mA nie będzie miał znaczącego wpływu na
wyniki pomiarów.
W przypadku rezystora Pt 100 przy 0°C prąd ten
wywołuje spadek napięcia o wartości 0,1V.
To napięcie pomiarowe musi być w miarę
możliwości bez zniekształceń przesłane do miejsca
odczytu lub miejsca dalszej obróbki sygnału.
Rozróżnia się przy tym trzy różne rodzaje
podłączeń:
Podłączenie dwuprzewodowe

Ryc. 14: Termometry z możliwością kalibracji
Dzięki temu ulegają znacznej redukcji naprężenia
mechaniczne powstające na skutek różnych
współczynników rozszerzalności cieplnej. Drgania
prowadzą jednak często do szybkiego uszkodzenia
zwojów pomiarowych. Wprawdzie termometry te
wykazują bardzo wysoką stabilność
02.08/00307201

Układ elektroniki pomiarowej i sensor temperatury podłączone są przy użyciu przewodu dwużyłowego. Jak każdy przewodnik elektryczny przewód
taki posiada pewną rezystancję włączoną w szereg
z rezystancją sensora temperatury. Obie wartości
rezystancji są sumowane i powstaje błąd systematyczny powodujące zawyżanie rzeczywistej
wartości temperatury. W przypadku większych
odległości rezystancja taka może mieć wartość
kilku omów, co w sposób znaczący będzie wpływać
na wynik pomiarów. W celu eliminacji takich
błędów rezystancja przewodów kompensowana
jest na drodze elektrycznej. Elektronika układu
pomiarowego konstruowana jest w taki sposób, iż
zakłada się np. rezystancję przewodów wynoszącą
10Ω. Po podłączeniu termometru rezystancyjnego
do przewodów pomiarowych podłączany jest
rezystor kalibrujący o wartości 100,00Ω
Rezystancja kalibracyjna zmieniana jest dotąd, aż
wskazywana będzie wartość 0°C.
Z powodu tych kłopotliwych procedur
kalibracyjnych i w niekontrolowanego wpływu
temperatury na rezystancję przewodów
pomiarowych technika łączenia dwuprzewodowego szybko zanika.
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Podłączenie
dwuprzewodowe

Podłączenie
trójprzewodowe

U

I Podłączenie
czteroprzewodowe

U = sygnał napięciowy
I = sygnał prądowy
Ryc. 15: Sposoby podłączania termometrów
oporowych
Podłączenie trójprzewodowe
Wpływ rezystancji przewodów i jej wahań
spowodowanych temperaturą można
zminimalizować dzięki zastosowaniu podłączenia
trójrzewodowego. Przy takim podłączeniu do
jednego z biegunów sensora prowadzony jest
trzeci, dodatkowy przewód. W ten sposób
powstają dwa obwody pomiarowe, z których jeden
wykorzystywany jest jako obwód odniesienia.
Dzięki podłączeniu trójprzewodowemu można
skompensować zarówno wartość rezystancji
przewodów, jak i jej zależność od temperatury.
Jest to możliwe przy założeniu identyczności
wszystkich trzech żył oraz warunków ich ułożenia,
w tym identyczności otaczających je temperatur.
Warunki te spełnione są z wystarczającą
dokładnością w większości przypadków, stąd
technika trójprzewodowa stała się najbardziej
rozpowszechniona.
Kalibracja przewodów nie jest konieczna.
Podłączenie czteroprzewodowe
Optymalny sposób połączenia termometrów
rezystancyjnych oferuje technika czteroprzewodowa. Na wyniki pomiarów nie mają wpływu ani
rezystancje przewodów ani wahania temperatury.
Kalibracja przewodów nie jest konieczna.
Za pomocą przewodów doprowadzających
termometr zasilany jest prądem pomiarowym I.
Spadek napięcia U na czujniku temperatury
mierzony jest przy użyciu przewodów
pomiarowych..
Jeżeli rezystancja wejściowa układu elektroniki jest
wielokrotnie większa w porównaniu do rezystancji
przewodów, tę ostatnią można pominąć.
Zmierzony w ten sposób spadek napięcia jest
niezależny od właściwości przewodów pomiarowych. Zarówno w przypadku podłączeń
realizowanych w technice trójprzewodowej oraz
czteroprzewodowej należy zwrócić uwagę, iż nie
zawsze przewody doprowadzane są bezpośrednio
do wyprowadzeń sensora.
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Często bowiem przewody doprowadzające sygnał
do głowicy przyłączeniowej realizowane są w
technice dwuprzewodowej. Ujawniają się wówczas, choć w znacznie mniejszej skali, te same
problemy, jakie dotyczą połączeń w technice
dwuprzewodowej.
Całkowita wartość rezystancji będąca sumą
rezystancji wewnętrznych przewodów
pomiarowych i rezystancji sensora nosi nazwę (wg
DIN 16 160) rezystancji termometru.

Wadliwa rezystancja izolacji
Ze względu na skończoną wartość rezystancji
izolacji pomiędzy przewodami pomiarowymi oraz
rezystancji izolacji, w której umieszczony jest
sensor, w przypadku pogorszenia stanu izolacji
może pojawić się dodatkowy błąd pomiaru
zaniżający wartość mierzonej rezystancji.
W odniesieniu do sensora Pt 100 przy rezystancji
izolacji wynoszącej 100kΩ błąd wskazań
wynoszący 0,25K lub przy 25kΩ wynoszący 1K.
Ze względu na zależność temperaturową
rezystancji izolacji błąd ten może się zmieniać wraz
z e zmianą warunków pomiaru.
Rezystancja zmniejsza się wraz ze wzrostem
temperatury szczególnie w przypadku stosowania
materiałów ceramicznych do izolacji sensorów.
Ze względu jednak na stosunkowo niskie
temperatury maksymalne wynoszące 600°C w
przypadku platynowych termometrów rezystancyjnych efekt ten nie ma większego znaczenia.
Znacznie większe znaczenie może mieć wnikająca
do wnętrza izolacji wilgoć, powodująca znaczne
błędy pomiarowe. Z tego względu sensory
zamykane są w bańce szklanej lub są osłaniane
hermetycznie w inny sposób. Wkład pomiarowy
jako taki jest również uszczelniany w celu
eliminacji wnikania wilgoci do wnętrza czujnika.
Wkłady pomiarowe mogą być bezproblemowo
wymieniane , gdyż stanowią one zamkniętą całość.
Tymczasem w przypadku napraw termometrów
rezystancyjnych bez wkładu pomiarowego należy
bezwzględnie zwrócić uwagę na zapewnienie
odpowiedniej i niezawodnej szczelności.
Autonagrzewanie
W celu umożliwienia odczytu wartości rezystancji
konieczny jest sygnał wyjściowy, który powstaje
dzięki przepływowi prądu pomiarowego przez
sensor temperatury. Prąd ten powoduje powstawanie strat mocy i tym samym generację ciepła w
miejscu pomiaru. Dochodzi do wskazywania
zawyżonej wartości temperatury. Podgrzewanie
wewnętrzne zależne jest od wielu czaynników,
min. od tego, w jakim stopniu powstałe ciepło
może być odprowadzone przez mierzone medium.
Ze względu na składowe wzoru na moc elektryczną
P = R x I2 efekt ten zależy również od wartości
rezystancji podstawowej sensora; przy takim
samym prądzie pomiarowym sensor Pt 1000
będzie dziesięciokrotnie bardziej podgrzewany w
porównaniu do sensora Pt 100.
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Błąd pomiarowy powstaje również wskutek
cech konstrukcyjnych (wymiary termometru) jak
również przewodności i pojemności cieplnej.
Pojemność cieplna i prędkość przepływu medium
mierzonego mają również znaczny wpływ na efekt
podgrzewania wewnętrznego. Producenci termometrów podają często współczynnik podgrzewania
wewnętrznego (samoogrzewania) służący do
wyznaczania wpływu zdefiniowanej mocy strat
sensora na wzrost wartości temperatury.
Tego rodzaju pomiary kalorymetryczne
przeprowadzane są w określonych warunkach (w
wodzie 0,5m x s-1 lub w powietrzu 2m x s-1),
dane mają jednak wymiar teoretyczny i służą jako
wartości porównawcze w celu porównywania
różnych wariantów konstrukcji.
W większości przypadków prąd pomiarowy jest
przez producentów określany na poziomie 1mA ,
gdyż taka wartość sprawdziła się w praktyce jako
nie powodująca istotnego podgrzewania
wewnętrznego. Jeżeli np. w całkowicie
izolowanym cieplnie i zamkniętym zbiorniku o
pojemności 10cm3 powietrza zostanie
umieszczony sensor Pt 100 i będzie on zasilony
prądem 1 mA , to po upływie 1 godziny
temperatura powietrza wewnątrz wzrośnie o 39 K.
W przypadku opływu sensora przez gazy lub
ciecze efekt ten będzie znacznie mniej zauważalny
ze względu na wielokrotnie większą ilość
odprowadzanego ciepła.
Ze względu na panujące warunki pomiarowe, efekt
nagrzewania wewnętrznego musi być mierzony w
miejscu występowania. W tym celu określa się
temperaturę dla różnych prądów pomiarowych.
Współczynnik podgrzewania wewnętrznego E
ustalany jest następująco:

E = ∆t / (R x I2)

Dla ∆t = (temperatura wskazywana) - (temperatura medium), R = rezystancja termometru,
I = prąd pomiarowy. Przy zastosowaniu
współczynnika autonagrzewania można z kolei
ustalić maksymalną wartość prądu pomiarowego
dla dopuszczalnego błędu ∆t.
I = (∆t / E x R)1/2

Szkodliwe napięcia termoelektryczne.
Efekt powstawania napięcia termoelektrycznego
występuje także w przypadku termometrów
rezystancyjnych, w tym przypadku jest on jednak
wyjątkowo niepożądany. Napięcie termoelektryczne mogą powstawać w miejscu połączenia
dwóch różnych metali. Tego rodzaju połączenia
metaliczne w przypadku termometrów
rezystancyjnych występują w przypadku
przewodów pomiarowych. Nóżki sensorów
wykonywane są często ze srebra i są następnie
przedłużane za pomocą wewnętrznych przewodów
pomiarowych wykonanych z miedzi lub niklu.
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Zwykle można przyjąć założenie, że oba miejsca
styku metali znajdują się w takich samych
temperaturach i w ten sposób zachodzi
kompensacja powstających napięć. W praktyce
jednak temperatury te mogą się różnić ze względu
na występowanie różnic w przewodnościach
cieplnych. Tak powstałe napięcia termoelektryczne
interpretowane są przez układ elektroniki
pomiarowej jako spadek napięcia i prowadzą do
obliczenia niepoprawnej wartości wyniku
pomiaru.
W zależności od znaku powstałego napięcia
termoelektrycznego wartość pomiaru może być
zawyżana lub pomniejszana.
Wielkość powstałego błędu zależna jest od
charakterystyki układu elektroniki pomiarowej, a
w szczególności od tego, w jaki sposób na
podstawie wartości napięcia obliczana jest wartość
temperatury. Prostą metodą diagnostyczną dla
tego rodzaju błędów pomiarowych jest
przeprowadzenie dwóch pomiarów dla dwóch
różnych kierunków przepływu prądu.
Im wyższa jest różnica obu wartości, tym większa
jest wartość generowanego napięcia
termoelektrycznego.
Funkcja przejścia
Ze względu na permanentną obecność oporów
termicznych w termometrze, termometr nigdy nie
będzie natychmiast reagował na zmiany
temperatury. Reakcja zawsze będzie opóźniona.
Powstające z tego względu odchyłki pomiarowe w
następstwie nadążania sygnału w czasie za
zmienioną skokowo wartością mierzoną określane
są jako odchyłka nadążania. W sposób
uproszczony można sobie wyobrazić termometr
jako układ składający się z rezystorów
poprzedzielanych akumulatorami ciepła. Materiały
charakteryzują się różnymi przewo- dnościami
cieplnymi i w ten sposób powstają oporności
cieplne. Wymiary materiałów i związane z nimi
pojemności cieplne stanowią akumulatory ciepła.
Często komponenty termo- metrów posiadają obie
własności równocześnie. Jak szybka jest odpowiedź
termometru na zmiany wielkości mierzonej
zależne jest przede wszystkim od stosunku
oporności cieplnej do akumula- cyjności cieplnej
termometru. Im wyższa jest oporność cieplna, tym
dłużej trwa proces nagrze- wania materiału. W
celu uzyskania krótkich czasów odpowiedzi należy
zatem stosować sensory o niewielkich rozmiarach i
cienkie materiały o dobrej przewodności cieplnej.
Szczególnie niekorzystnie oddziałują mostki
powietrzne znajdujące się pomiędzy wkładem
pomiarowym i osłoną procesową, gdyż powietrze
jest bardzo złym przewodnikiem ciepła. W takich
przypadkach stosuje się pasty przewodzące ciepło
lub tlenki metali poprawiające warunki przewodzenia ciepła. Termoelementy posiadają ze względu
na mniejszą masę termiczną dużo krótsze czasy
odpowiedzi w porównaniu do termometrów
rezystancyjnych. Dotyczy to głównie cienkich
termopar płaszczowych.
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-

czas odpowiedzi t 0,5
Czas ten upływa do chwili osiągnięcia przez
wartość pomiarową 50% wartości końcowej.

-

czas odpowiedzi t0,9

Czas ten upływa do chwili osiągnięcia 90%
wartości końcowej.
Czas τ potrzebny do osiągnięcia 63,2% wartości
końcowej nie jest podawany ze względu na
możliwość jego pomylenia ze stałą czasową funkcji
e. Funkcja przejścia dla praktycznie wszystkich
termometrów różni się od tej funkcji.

1
1
2

Funkcja przejścia charakteryzowana jest przez dwa
czasy:

2

3
3, 4
4

Ryc. 16: Opór termiczny termometru

Temperatura

Duże znaczenie posiada również zdolność do
odprowadzania ciepła przez materiał osłony.
Miedź i żelazo są relatywnie dobrymi przewodnikami ciepła w przeciwieństwie do stali
szlachetnej i ceramiki.

Błędy pomiarowe termometrów
rezystancyjnych
Wpływ przewodów pomiarowych
Podczas pomiarów temperatury z wykorzystaniem
termometrów rezystancyjnych wartość rzeczywista
wielkości może być zafałszowana ze względu na
konstrukcyjne lub pomiarowe cechy
termometrów. W dalszej części niniejszego tekstu
opisano najważniejsze efekty mogące wpłynąć na
powstanie błędów pomiarowych.
Jak to już opisano wcześniej, rezystancja
przewodów stanowi w układzie pomiarowym
rezystancję włączoną szeregowo do rezystancji
sensora. Szczególnie w przypadku starszych
instalacji wartość rezystancji przewodów może być
porównywalna z rezystancją sensora.
Z tego względu niezbędna staje się kompensacja
rezystancji przewodów, polegająca często na
przesunięciu punktu zera na podłączonych
urządzeniach.
Tego rodzaju kompensacja nie uwzględnia jednak
zmian wartości rezystancji przewodów
pojawiających się wraz ze zmianami temperatury..
Jeśli zatem przewody pomiarowe poddane są
działaniu zmiennych temperatur, prowadzi to do
powstawania mniej lub bardziej znaczących
błędów pomiarowych.
Efekt ten występuje najczęściej w przypadku
znaczących rezystancji przewodów, np.
prowadzonych na dużych odległościach i
posiadających niewielkie przekroje żył.
Błąd przewodności cieplnej

Czas
Ryc. 17: Funkcja przejścia
Funkcja przejścia definiowana jest jako przebieg
sygnału pomiarowego w zależności od skokowej
zmiany temperatury w otoczeniu sensora, przy
czym stosowane są specjalne układy testowe
opisane np. w normie DIN EN 60 751.

02.08/00307201

Rzadko się zdarza, aby termometr był stosowany w
warunkach temperatury otoczenia.
Jeżeli wartość temperatury mierzonej leży powyżej
lub poniżej wartości temperatury otoczenia,
wówczas powstaje gradient temperatury pomiędzy
miejscem pomiaru a otoczeniem. Z tego powodu
może wystąpić zmiana wskazywanej wartości
temperatury; ciepło przepływa poprzez osłonę lub
wewnątrz termometru od ciała o temperaturze
wyższej w kierunku ciała o temperaturze niższej.
Sensor połączony jest także z przewodami pomiarowymi, które jako mostki cieplne mogą być
źródłem zakłóceń pomiarowych.

Dobre przewodniki elektryczne posiadają także
znikomy opór cieplny, co stoi w sprzeczności z ich
stosowaniem w charakterze przewodów pomiarowych, jako iż równocześnie stanowią mostki
cieplne o bardzo dobrej przewodności cieplnej.
Konstrukcja termometru może być także istotną
przyczyną powstawania błędów wynikających z
istnienia przewodności cieplnej. Sensor powinien
posiadać doskonałe połączenie termiczne z osłoną
przy równoczesnym zapewnieniu termicznej
izolacji przewodów pomiarowych. Głębokość
zanurzeniowa termometru nie może być zbyt
mała, gdyż w przeciwnym razie zbyt wiele ciepła
może być odprowadzane z miejsca pomiaru.
Głębokość zanurzeniowa
(długość części
termometru zanurzonej w mierzonym medium)
zależy także od rodzaju mierzonego medium i
wielkości energii cieplnej transportowanej w
jednostce czasu. Dla przykładu: szybko płynąca
ciecz transportuje więcej energii cieplnej i w ten
sposób może lepiej kompensować przewodność
cieplną termometru, niż np. nieruchome
powietrze. W przypadku pomiarów w cieczach
wystarczy 50% długość zabudowy wymaganej dla
pomiarów w gazach.

Błąd przewodności cieplnej / K

W większości przypadków różnica ta jest jednak
nieistotne ze względu na stosunkowo dużą
pojemność cieplną osłony. Ogólnie można przyjąć, iż wraz ze wzrostem średnicy osłony procesowej czas odpowiedzi rośnie. Z tego względu
powinno się stosować tak małe średnice osłon
ochronnych i cienkościenne armatury, jak tylko
jest to możliwe ze względów mechanicznych.
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Typowa budowa wewn.
Optymalna budowa
wewnętrzna

Błąd
dopuszczalny

Osłona prosta Osłona przewężana
Ryc. 18: Optymalizacja błędów przewodności
cieplnej poprzez geometrię osłony i
sposób budowy wewnętrznej
Na przykładzie pokazano
wpływ rodzaju
konstrukcji na błąd przewodzenia. W przypadku
zastosowań do liczników ciepła termometry nie
powinny wykazywać większego niż 0,1K błędu
wynikającego z przewodności cieplnej.
- temperatura mierzona: 80°C,
- temperatury otoczenia: 20°C,
- medium mierzone: woda o szybkości
przepływu 0,1 ... 0,2 m*s-1
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Niemiecki Główny Urząd Miar (Deutsche
Kalibrierdienst (DKD))
Z powodu likwidacji wewnątrzeuropejskich granic
handlowych w roku1992, dzięki nowym normom
zapewnienia jakości, np. ISO 9001 oraz z powodu
zwiększonej odpowiedzialności za produkt stawiane są ostrzejsze wymogi odnośnie dokumentacji procesów i badań przyrządów pomiarowych.
Dodatkowo pojawiają się zwiększone wymagania
Klientów odnoście jakości, jakim powinny
odpowiadać zamawiane przez nich produkty.
Szczególnie wysoki poziom wymagań zawarty jest
w normie ISO 9001, opisującej globalną koncepcję
systemu zarządzania jakością.

Szczególnie w przypadku czujników temperatury o
długościach zabudowy poniżej 50mm zachowanie
dokładności pomiarowej nastręcza problemów,
które muszą być rozwiązane na drodze konstrukcyjnej. Przewód przyłączeniowy doprowadzany
jest aż do sensora i wykonany jest z miedzi.
Adaptacja termiczna sensora i osłony realizowana
jest przy użyciu termicznej pasty przewodzącej.
Bez zastosowanie szczególnych środków w celu
izolacji termicznej pojawia się błąd przewodności
cieplnej wynoszący ca. 0,3K.
Poprawa o 50% możliwa jest dzięki zmniejszeniu
średnicy osłony w okolicy zabudowy sensora. Z
błędem 0,15K czujnik taki nadal nie będzie
spełniał założonych kryteriów.
Dopiero termiczna izolacja sensora i przewodów
przyłączeniowych redukuje błąd przewodności
cieplnej do wartości 0,03K, co odpowiada 10krotnej poprawie w stosunku do poprzedniego
wariantu wykonania czujnika.
Czynniki zmniejszenia błędu przewodności
cieplnej
Nie zawsze możliwa jest konstrukcyjna realizacja
czujnika przeznaczonego do odpowiedniego
zastosowania w sposób pozwalający na znaczącą
eliminację
błędu
przewodności
cieplnej.
W artykule fachowym przedstawionym na przedostatniej stronie "Pomiar temperatury metodami
elektrycznymi" („Elektrische
Temperaturmessung“) podano najważniejsze kryteria doboru
czujnika ze względu na przewodność cieplną i
powodowane nią błędy.
Kalibracja
W trakcie cyklu życia termometrów mogą
pojawiać się zmiany charakterystyki w stosunku
do stanu czujnika po jego dostawie, a wynikają
one z oddziaływań chemicznych, mechanicznych,
procesów starzeniowych (rekrystalizacja, dyfuzja).
W celu ustalenia i kompensacji dryftu parametrów
termometru powinny być regularnie kalibrowane.
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Ryc. 19: Certyfikat kalibracji
Kalibracja polega na sprawdzeniu poprawności
wskazywanych wartości i ew.
na ustaleniu
odchyłek od wartości rzeczywistych. Często w tym
kontekście wykorzystywane jest także pojęcie
justacji oznaczające ingerencję w urządzenie
mającą na celu utrzymywanie odchyłek na
minimalnym, mniejszym niż granica błędu
poziomie. Kalibracja jest jest jednoznaczna z
dokładnością
sprawdzoną
i
zmierzoną
indywidualnie dla każdego urządzenia. Producent
nie jest w stanie gwarantować własności
długoczasowych dla tych wartości, gdyż nie jest on
w stanie ocenić przyszłych zastosowań
i
związanych z nimi obciążeń termometrów.
Początkowo każdy termometr powinien być
kalibrowany corocznie i otrzymane dane powinny
być porównywane z tymi z ostatniej kalibracji. W
ten sposób z biegiem czasu powstaje historia pracy
termometru, na podstawie której można
dokonywać ocen stabilności długoczasowej.
Na podstawie uzyskanych danych dotyczących
powtarzalności pomiarów w danym przypadku
zastosowania
można
podejmować
decyzje
odnośnie skrócenia lub wydłużenia czasu między
poszczególnymi
kalibracjami.
Na
pytania
dotyczące przebiegu kalibracji i jej dokładności nie
można udzielić ogólnej odpowiedzi. Konieczne są
ciągłe konsultacje pomiędzy użytkownikiem a
wykonawcą kalibracji, na podstawie których
ustalane są zakresy dokonywania pomiarów i
odpowiednie punkty pomiarowe. Dokładność
pomiarowa określana jest na podstawie rodzaju i
przeznaczenia pomiaru.

Ryc. 20: Certyfikat wg ISO 9001
Jeśli dana firma uzyska certyfikację zgodną z
powyższą normą, musi zadbać o zapewnienie dla
związanych z produkcją urządzeń metrologicznych
spójności pomiarowej na podstawie uznanych
norm i standardów.
Pod pojęciem spójności pomiarowej z wzorcami
państwowymi rozumie się możliwość odniesienia
dokumentacji zgodności z wzorcami narodowymi
w stosunku do kontrolowanych urządzeń
pomiarowych i wówczas wyniki pomiarów
dokumentowane są niejako automatycznie.
W przypadku Niemiec standardy te ustalane są
przez instytut Physikalisch-Technische
Bundesanstalt (PTB) oraz porównuje je z
wynikami pomiarowymi innych instytutów w celu
zapewnienia międzynarodowej porównywalności
wyników uzyskanych środkami fizycznymi w
przypadku pomiarów ważnych wielkości, np.
temperatury.
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Ryc. 21: Spójność pomiarowa
Ze względu na duże zapotrzebowanie na tego
rodzaju kalibrowane przyrządy ilość państwowych
laboratoriów jest niewystarczająca i tworzone są
laboratoria przemysłowe nadzorowane przez
laboratoria państwowe. Laboratoria te, podobnie
jak Laboratorium DKD dla pomiarów temperatury 9501 przy JUMO, przyłączone są do
niemieckiego GUM i w zakresie stosowanych
technik pomiarowych podlegają instytutowi PTB.
W ten sposób zapewnione jest, iż przyrządy
pomiarowe stosowane w laboratorium DKD są
jednoznacznie spójne z narodowymi wzorcami
standardowymi i tym samych są spójne ze
stosowanym tam termometrami.
Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa Wszystkie
połączenia spawane termometrów i osłon
kontrolowane są według elementarnego systemu
zapewnienia jakości wg DIN 85 63, część 113. W
obszarach z „monitoringiem obowiązkowym“
(np. przy budowie zbiorników ciśnieniowych)
zgodnie z § 24 prawa "Gewerbeordnung"
obowiązują warunki specjalne. Po informacji ze
strony klienta dotyczącej zastosowania urządzenia
w jednym z monitorowanych obszarów
organizowany jest monitoring prac spawalniczych
zgodnie z EN 287 i EN 288.
Obciążalność ciśnieniowa czujników
temperatury
Wytrzymałość ciśnieniowa osłon ochronnych
stosowanych w połączeniu z termometrami
elektrycznymi pozostaje w silnej zależności od
licznych parametrów procesowych.
Zaliczają się się do nich:
- temperatura,
- ciśnienie,
- prędkość przepływu,
- drgania.
Oprócz tego należy uwzględnić właściwości
materiałowe osłony takie jak rodzaj materiału,
długość zabudowy, średnica i rodzaj przyłącza
procesowego.
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Para

Produkcja

Temperatura

Ryc. 22: obciążalność ciśnieniowa
osłony typu B
stal szlachetna1.4571
v do 25m/s w powietrzu
v do 3m/s w wodzie

cona

Termometr roboczy

nasy

Laboratorium
pomiarowe

Para

Termometr kalibracyjny

nasy
cona

Laboratorium
DKD

Nadciśnienie

Wzorzec wtórny

PTB

Nadciśnienie

Wzorzec pierwotny

Prezentowane diagramy powstały na podstawie
normy DIN 43 763 i ukazują obciążenia graniczne
podstawowych typów budowy jako funkcję
temperatury i głębokości zabudowy oraz prędkości
przepływu, temperatury i rodzaju medium.

Temperatura
Ryc. 23: obciążalność ciśnieniowa
osłony typu G
stal szlachetna1.4571
v do 40m/s w powietrzu
v do 4m/s w wodzie
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Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w normie,
podane wartości są orientacyjne, które w
przypadku poszczególnych aplikacji muszą zostać
oddzielnie zbadane.
Niewielkie wahania warunków pomiarowych
mogą prowadzić do zniszczenia osłony.
W przypadku wymogu sprawdzenia armatury
ochronnej przy okazji zamawiania termometru
elektrycznego należy podać rodzaj obciążenia i
wartości graniczne.
Dla termometrów o innych konstrukcjach na ryc.
24 pokazano granice wytrzymałości dla różnych
średnic (wartości orientacyjne).
Maksymalna obciążalność ciśnieniowa osłon
cylindrycznych przedstawiona została w funkcji
grubości ścianek dla różnych średnic.
Podane wartości obowiązują dla osłon ze stali
szlachetnej 1.4571, przy długości zabudowy
100mm, prędkości przepływu w powietrzu 10m/s
lub 4m/s w wodzie i dla zakresu temperatury -20
… +100°C. Uwzględniono współczynnik
bezpieczeństwa wynoszący 1,8.
Dla wyższych temperatur lub innych materiałów
należy zredukować maksymalną obciążalność
ciśnieniową o wartości procentowe podane w
tabeli.
Materiał

Temperatura

Redukcja

CrNi
1.4571

bis +200°C

-10%

CrNi
1.4571

bis +300°C

-20%

CrNi
1.4571

bis +400°C

-25%

CrNi
1.4571

bis +500°C

-30%

CuZn
2.0401

bis +100°C

-15%

CuZn
2.0401

bis +175°C

-60%

Próba ciśnieniowa dla osłon termometrów
Spawane armatury ochronne termometrów
JUMO przechodzą próby szczelności.
W zależności od konstrukcji armatury ochronnej
przeprowadzany jest test szczelności lub próba
ciśnieniowa.
Termometry, które wytwarzane są zgodnie z
normami DIN lub według specjalistycznych
wytycznych (przemysł chemiczny, petrochemiczny, zbiorniki ciśnieniowe kotły parowe)
podlegają różnym próbom ciśnieniowym zgodnie
z wymaganiami odnośnie danych aplikacji.
Jeśli termometry powinny być wyprodukowane
zgodnie z danymi normami / wytycznymi,
wówczas na etapie zamawiania prosimy o
zaznaczenie rodzaju wymaganych badań lub
norm / wytycznych.
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Obciążalność ciśnieniowa w bar
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Grubość ścianek w mm
Ryc.
24: Granice wytrzymałości osłon dla danych wymiarów rur

Próba ciśnieniowa dla osłon termometrów
Spawane armatury ochronne termometrów
JUMO przechodzą próby szczelności.
W zależności od konstrukcji armatury ochronnej
przeprowadzany jest test szczelności lub próba
ciśnieniowa.
Termometry, które wytwarzane są zgodnie z
normami DIN lub według specjalistycznych
wytycznych (przemysł chemiczny, petrochemiczny, zbiorniki ciśnieniowe kotły parowe)
podlegają różnym próbom ciśnieniowym zgodnie
z wymaganiami odnośnie danych aplikacji.

Rodzaj
badań

Badane
medium

Szczelność

Hel
I Próba
Azot
ciśnieniowa
II Próba
Woda
ciśnieniowa

Zakres
ciśnienia

Czas
trwania

Próżnia

10s

1 … 50bar

10s

50 … 300bar

10s

Jeśli termometry powinny być wyprodukowane
zgodnie z danymi normami / wytycznymi,
wówczas na etapie zamawiania prosimy o
zaznaczenie rodzaju wymaganych badań lub
norm / wytycznych.

Test szczelności
Wewnątrz osłony wytwarzane jest podciśnienie
Od zewnątrz osłona ochronna poddawana jest
działaniu helu. Jeśli w osłonie pojawi się
nieszczelność, wówczas hel wniknie do wnętrza i
zostanie wykryty przez system analizy.
Szybkość narostu ciśnienia pozwala na ustalenie
rozmiaru nieszczelności (nieszczelność
> 1 x 10-6 l/bar).

Zakres badań
Badania mogą być przeprowadzone dla każdej
sprawdzanej osłony i udokumentowane przy
pomocy protokołu sprawdzenia lub certyfikatu
testów odbiorowych zgodnie z wymogami normy
DIN EN 10 204 (wiąże się to ze wzrostem ceny).

Próba ciśnieniowa I
Osłona poddawana jest działaniu zewnętrznego
ciśnienia azotu.
W przypadku nieszczelności armatury w jej
wnętrzu pojawia się przepływ objętościowy, który
jest wykrywany.

Rodzaj badań
Badania mogą być przeprowadzane dla osłon o
długości zabudowy do maks. 1050mm z przyłączem kołnierzowym DN 25 lub przyłączem
gwintowanym do maks. 1“.
Istnieje możliwość przeprowadzania następujących
badań:

Próba ciśnieniowa II
Osłona poddawana jest działaniu zewnętrznego
ciśnienia wody. Ciśnienie to musi pozostać stałe w
określonym czasie.
Jeśli taki przypadek nie zachodzi, armatura nie jest
szczelna.
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Kwalifikowany proces spawania przy produkcji
osłon termometrów.
Obok stosowania materiałów najwyższej jakości
również technika połączeniowa określa
mechaniczną stabilność i jakość osłony.
Z tego powodu JUMO stosuje technikę spawania
według norm europejskich EN 287 i EN 288

Dzięki doświadczeniu naszych spawaczy możliwe
jest również wykonywanie połączeń wykonanych
z innych materiałów i o innych wymiarach.

W przypadku spawania ręcznego zatrudnia się
certyfikowanych spawaczy zgodnie z normą EN
287. W przypadku automatycznych procesów
spawania spawacze kwalifikowani są zgodnie z
WPS (instrukcja spawania) według normy EN 288.

Za osobną odpłatnością na życzenia Klientów
wystawiane są także zakładowe świadectwa
sprawdzenia dotyczące użytych materiałów. Za
osobną odpłatnością
mogą być także
wykonywane
sprawdzenia
specjalne
lub
kondycjonowanie
zgodnie
z
przepisami
odpowiednich wytycznych obowiązujących dla
danych
zastosowań.
W
tym
zakresie
przeprowadzane są próby rentgenowskie, próby
detekcji pęknięć (test wnikania farby), obróbka
cieplna, specjalne czyszczenie i oznaczanie.

Podana niżej tabela pozwala na przegląd
kwalifikowanych procesów spawania:

W przypadku grubości ścianek poniżej 0,6mm
wykorzystywane jest także spawania laserowe
nadzorowane zgodnie z wytycznymi DSV 1187.

Spawanie WIG
Material
W11, W11 z W01-W04
wg EN 287

ręczne
Średnica rury 2 … 30mm
Grubość ścianek
0,75
… 5,6mm

Tab. 2: Kwalifikowane procesy spawania

02.08/00307201

automatyczne
średnica rury 5…10mm
Grubość ścianek
0,5…1,0mm
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Wartości podstawowe DIN EN 60 751 (ITS 90)
w omach dla czujników Pt 100 stopniowane co 1 do 1°C
°C
-200
-190
-180
-170
-160
-150
-140
-130
-120
-110
-100
- 90
- 80
- 70
- 60
- 50
- 40
- 30
- 20
- 10
0

-0
18,520
22,825
27,096
31,335
35,543
39,723
43,876
48,005
52,110
56,193
60,256
64,300
68,325
72,335
76,328
80,306
84,271
88,222
92,160
96,086
100,000

-1
22,397
26,671
30,913
35,124
39,306
43,462
47,593
51,700
55,786
59,850
63,896
67,924
71,934
75,929
79,909
83,875
87,827
91,767
95,694
99,609

-2
21,967
26,245
30,490
34,704
38,889
43,048
47,181
51,291
55,378
59,445
63,492
67,552
71,534
75,530
79,512
83,479
87,432
91,373
95,302
99,218

-3
21,538
25,819
30,067
34,284
38,472
42,633
46,769
50,881
54,970
59,039
63,088
67,120
71,134
75,131
79,114
83,083
87,038
90,980
94,909
98,827

-4
21,108
25,392
29,643
33,864
38,055
42,218
46,356
50,470
54,562
58,633
62,684
66,717
70,733
74,732
78,717
82,687
86,643
90,586
94,517
98,436

-5
20,677
24,965
29,220
33,443
37,637
41,803
45,944
50,060
54,154
58,227
62,280
66,315
70,332
74,333
78,319
82,290
86,248
90,192
94,124
98,044

-6
20,247
24,538
28,796
33,022
37,219
41,388
45,531
49,649
53,746
57,821
61,876
65,912
69,931
73,934
77,921
81,894
85,853
89,798
93,732
97,653

-7
19,815
24,110
28,371
32,601
36,800
40,972
45,117
49,239
53,337
57,414
61,471
65,509
69,530
73,534
77,523
81,497
85,457
89,404
93,339
97,261

-8
19,384
23,682
27,947
32,179
36,382
40,556
44,704
48,828
52,928
57,007
61,066
65,106
69,129
73,134
77,125
81,100
85,062
89,010
92,946
96,870

-9
18,952
23,254
27,552
31,757
35,963
40,140
44,290
48,416
52,519
56,600
60,661
64,703
68,727
72,735
76,726
80,703
84,666
88,616
92,553
96,478

°C
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

0
100,000
103,903
107,794
111,673
115,541
119,397
123,242
127,075
130,897
134,707
138,506
142,293
146,068
149,832
153,584
157,325
161,054
164,772
168,478
172,173
175,856
179,528
183,188
186,836
190,473
194,098
197,712
201,314
204,905
208,484
212,052

1
100,391
104,292
108,182
112,060
115,927
119,782
123,626
127,458
131,278
135,087
138,885
142,671
146,445
150,208
153,959
157,699
161,427
165,143
168,848
172,542
176,224
179,894
183,553
187,200
190,836
194,460
198,073
201,674
205,263
208,841
212,408

2
100,781
104,682
108,570
112,447
116,313
120,167
124,009
127,840
131,660
135,468
139,264
143,049
146,822
150,583
154,333
158,072
161,799
165,514
169,218
172,910
176,591
180,260
183,918
187,564
191,199
194,822
198,433
202,033
205,622
209,198
212,764

3
101,172
105,071
108,959
112,835
116,699
120,552
124,393
128,223
132,041
135,848
139,643
143,426
147,198
150,959
154,708
158,445
162,171
165,885
169,588
173,279
176,959
180,627
184,283
187,928
191,562
195,183
198,794
202,393
205,980
209,555
213,120

4
101,562
105,460
109,347
113,221
117,085
120,936
124,777
128,605
132,422
136,228
140,022
143,804
147,575
151,334
155,082
158,818
162,543
166,256
169,958
173,648
177,326
180,993
184,648
188,292
191,924
195,545
199,154
202,752
206,338
209,912
213,475

5
101,953
105,849
109,735
113,608
117,470
121,321
125,160
128,987
132,803
136,608
140,400
144,182
147,951
151,710
155,456
159,191
162,915
166,627
170,327
174,016
177,693
181,359
185,013
188,656
192,287
195,906
199,514
203,111
206,696
210,269
213,831

6
102,343
106,238
110,123
113,995
117,856
121,705
125,543
129,370
133,184
136,987
140,779
144,559
148,328
152,085
155,830
159,564
163,286
166,997
170,696
174,384
178,060
181,725
185,378
189,019
192,649
196,268
199,875
203,470
207,054
210,626
214,187

7
102,733
106,627
110,510
114,382
118,241
122,090
125,926
129,752
133,565
137,367
141,158
144,937
148,704
152,460
156,204
159,937
163,658
167,368
171,066
174,752
178,427
182,091
185,743
189,383
193,012
196,629
200,235
203,829
207,411
210,982
214,542

8
103,123
107,016
110,898
114,768
118,627
122,474
126,309
130,133
133,946
137,747
141,536
145,314
149,080
152,865
156,578
160,309
164,030
167,738
171,435
175,120
178,794
182,456
186,107
189,746
193,374
196,990
200,595
204,188
207,769
211,339
214,897

9
103,513
107,405
111,286
115,155
119,012
122,858
126,692
130,515
134,326
138,126
141,914
145,691
149,456
153,210
156,952
160,682
164,401
168,108
171,804
175,488
179,161
182,822
186,472
190,110
193,736
197,351
200,954
204,546
208,127
211,695
215,252

Wartości podstawowe zostały obliczone na podstawie międzynarodowej skali temperatury ITS 90.
(Dla czujników Pt 500 lub Pt 1000 wartości podstawowe muszą zostać przemnożone przez 5 lub 10).
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Wartości podstawowe wg DIN EN 60 751 (ITS 90)
w omach dla czujników Pt 100 stopniowane co 1 do 1°C
°C
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850

0
215,608
219,152
222,685
226,206
229,716
233,214
236,701
240,176
243,640
247,092
250,533
253,962
257,379
260,785
264,179
267,562
270,933
274,293
277,641
280,978
284,303
287,616
290,918
294,208
297,487
300,754
304,010
307,254
310,487
313,708
316,918
320,116
323,302
326,477
329,640
332,792
335,932
339,061
342,178
345,284
348,378
351,460
354,531
357,590
360,638
363,674
366,699
369,712
372,714
375,704
378,683
381,650
384,605
387,549
390,481

1
215,962
219,506
223,038
226,558
230,066
233,564
237,049
240,523
243,986
247,437
250,876
254,304
257,720
261,125
264,518
267,900
271,270
274,628
277,975
281,311
284,634
287,947
291,247
294,537
297,814
301,080
304,335
307,578
310,810
314,029
317,238
320,435
323,620
326,794
329,956
333,106
336,246
339,373
342,489
345,593
348,686
351,768
354,837
357,896
360,942
363,977
367,001
370,013
373,013
376,002
378,980
381,946
384,900
387,843
-

2
216,317
219,860
223,390
226,909
230,417
233,913
237,397
240,870
244,331
247,781
251,219
254,646
258,061
261,465
264,857
268,237
271,606
274,963
278,309
281,643
284,966
288,277
291,577
294,865
298,142
301,406
304,660
307,902
311,132
314,351
317,558
320,754
323,938
327,110
330,271
333,421
336,559
339,685
342,800
345,903
348,995
352,075
355,144
358,201
361,246
364,280
367,303
370,314
373,313
376,301
379,277
382,242
385,195
388,136
-

3
216,672
220,213
223,743
227,260
230,767
234,262
237,745
241,217
244,677
248,125
251,562
254,988
258,402
261,804
265,195
268,574
271,942
275,298
278,643
281,976
285,298
288,608
291,906
295,193
298,469
301,732
304,985
308,225
311,454
314,672
317,878
321,073
324,256
327,427
330,587
333,735
336,872
339,997
343,111
346,213
349,303
352,382
355,450
358,506
361,550
364,583
367,604
370,614
373,612
376,599
379,574
382,537
385,489
388,430
-

4
217,027
220,567
224,095
227,612
231,117
234,610
238,093
241,563
245,022
248,470
251,906
255,330
258,743
262,144
265,534
268,912
272,278
275,633
278,977
282,309
285,629
288,938
292,235
295,521
298,795
302,058
305,309
308,549
311,777
314,993
318,198
321,391
324,573
327,744
330,902
334,049
337,185
340,309
343,422
346,522
349,612
352,690
355,756
358,811
361,854
364,886
367,906
370,914
373,911
376,897
379,871
382,833
385,784
388,723
-

5
217,381
220,920
224,447
227,963
231,467
234,959
238,440
241,910
245,367
248,814
252,248
255,672
259,083
262,483
265,872
269,249
272,614
275,968
279,311
282,641
285,961
289,268
292,565
295,849
299,122
302,384
305,634
308,872
312,099
315,314
318,518
321,710
324,891
328,060
331,217
334,363
337,498
340,621
343,732
346,832
349,920
352,997
256,062
359,116
362,158
365,188
368,207
371,215
374,210
377,195
380,167
383,129
386,078
389,016
-

6
217,736
221,273
224,799
228,314
231,816
235,308
238,788
242,256
245,713
249,158
252,591
256,013
259,424
262,823
266,210
269,586
272,950
276,303
279,644
282,974
286,292
289,599
292,894
296,177
299,449
302,709
305,958
309,195
312,421
315,635
318,838
322,029
325,208
328,376
331,533
334,677
337,811
340,932
344,043
347,141
350,228
353,304
356,368
359,420
362,461
365,491
368,508
371,515
374,509
377,493
380,464
383,424
386,373
389,310
-

Wartości podstawowe zostały obliczone na podstawie międzynarodowej skali temperatury ITS 90.
(Dla czujników Pt 500 lub Pt 1000 wartości podstawowe muszą zostać przemnożone przez 5 lub 10).
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7
218,090
221,626
225,151
228,664
232,166
235,656
239,135
242,602
246,058
249,502
252,934
256,355
259,764
263,162
266,548
269,923
273,286
276,638
279,978
283,306
286,623
289,929
293,222
296,505
299,775
303,035
306,282
309,518
312,743
315,956
319,157
322,347
325,526
328,692
331,848
334,991
338,123
341,244
344,353
347,451
350,536
353,611
356,674
359,725
362,765
365,793
368,810
371,815
374,808
377,790
380,761
383,720
386,667
389,603
-

8
218,444
221,979
225,503
229,015
232,516
236,005
239,482
242,948
246,403
249,845
253,277
256,696
260,105
263,501
266,886
270,260
273,622
276,972
280,311
283,638
286,954
290,258
293,551
296,832
300,102
303,360
306,606
309,841
313,065
316,277
319,477
322,666
325,843
329,008
332,162
335,305
338,436
341,555
344,663
347,760
350,844
353,918
356,979
360,029
363,068
366,095
369,111
372,115
375,107
378,088
381,057
384,015
386,961
389,896
-

9
218,798
222,332
225,855
229,366
232,865
236,353
239,829
243,294
246,747
250,189
253,619
257,038
260,445
263,840
267,224
270,597
273,957
277,307
280,644
283,971
287,285
290,588
293,880
297,160
300,428
303,685
306,930
310,164
313,386
316,597
319,796
322,984
326,160
329,324
332,477
335,619
338,748
341,867
344,973
348,069
351,152
354,224
357,285
360,334
363,371
366,397
369,412
372,414
375,406
378,385
381,353
384,310
387,255
390,188
-
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Elektryczne
pomiary temperatury
przy użyciu termopar
i termometrów rezystancyjnych
Matthias Nau
Elektryczne czujniki temperatury są częścią
współczesnej
techniki
automatyzacji,
są
składowymi dóbr konsumpcyjnych i elementem
stosowanym w wielu technikach wytwarzania.
Szczególnie
z
powodu
wzrostu
stopnia
automatyzacji wzrost obszarów zastosowań w
przemyśle był nie do powstrzymania w ciągu
ostatnich lat i dziesięcioleci.

Pozycję tę można zamówić pod numerem artykułu
90/00074750 lub pobrać jako Download w
internecie pod adresem www.jumo.net
Ze względu na koszty opracowania zamówień
prosimy szkoły, instytuty i uniwersytety o
dokonywanie zamówień zbiorczych.

Niepewność pomiaru
temperatury
z obliczeniami przykładowymi
Gerd Scheller
Ta 40-stronicowa pozycja omawia w sposób
szczególny podane w rozdziale 3 obliczenia jako
materiał pomocniczy do obliczeń niepewności
pomiarów i ich oceny.
W przypadku pojawienia się problemów jesteśmy
chętni do pomocy w zakresie omówienia z
naszymi Klientami konkretnych przypadków i
praktycznych możliwości rozwiązania problemów.

Strona 15/16

Błędy powstające na etapie zabudowy sensorów
temperatury i podłączenia układów elektroniki
pomiarowej prowadzą do zwiększania wartości
błędów pomiarowych. Do tego należy dodać
niepewność pomiaru wprowadzaną przez sam
sensor i układ elektroniki pomiarowej.
Po wyjaśnieniu pojęć części składowych
tworzących niepewność pomiaru przeprowadzono
przykładowe obliczenia. Dzięki wiedzy z zakresu
części składowych niepewności pomiaru i ich
znaczenia Użytkownik będzie w stanie unikać
wpływu określonych składowych niepewności
pomiaru dzięki zmianie warunków budowy lub
innemu doborowi urządzeń. Decydującą rolę
odgrywa jednak zawsze określenie, jaką
niepewność pomiarów należy dopuścić w
przypadku konkretnego zadania pomiarowego.
Jeśli np. w normie określono maksymalne
wartości graniczne odchylenia temperatury od
wartości zadanej, niepewność pomiaru
zastosowanej metody pomiarowej nie może
przekraczać 1/3 wartości granicznej.
Pozycję tę można zamówić pod numerem artykułu
90/00413510 lub pobrać jako Download w
internecie pod adresem www.jumo.net
Ze względu na koszty opracowania zamówień
prosimy szkoły, instytuty i uniwersytety o
dokonywanie zamówień zbiorczych.

Ryc. 13: Publikacja
„Elektryczne pomiary temperatury przy
użyciu termopar i termometrów
rezystancyjnych“
Tym ważniejsze staje się dla Użytkownika
poszukiwanie właściwych rozwiązań odpowiednich w przypadku jego zastosowania i
znalezienie takich rozwiązań pośród wielu
oferowanych urządzeń do pomiaru temperatury
metodami elektrycznymi.
W publikacji tej 166 stronach znajdują się
informacje na temat teoretycznych podstaw
pomiarów temperatury realizowanych metodami
elektrycznymi, praktyczne rodzaje wykonań
sensorów
temperatury,
ich
normalizacji,
podłączeń elektrycznych, tolerancji i rodzajów
budowy.
Oprócz tego omówione są różne rodzaje osłon
przeznaczonych dla termometrów elektrycznych,
ich klasyfikacja wg DIN i różne obszary ich
zastosowań. Wyczerpujący dodatek w postaci tabel
zawierających klasyfikację napięć i rezystancji wg
DIN i EN uzupełnia pozycję czyniąc z niej
praktyczny poradnik zarówno dla doświadczonych
praktyków, jak i nowicjuszy w dziedzinie
elektrycznych pomiarów temperatury.
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Ryc. 14: Publikacja
„Niepewność pomiaru temperatury z
obliczeniami przykładowymi“
W celu umożliwienia porównywalności pomiarów
jakość musi być sprawdzalna poprzez określenie
niepewności pomiaru. Wydana w roku 1993
pozycja BIPM „Guide to the Expression of
Uncertainty in Measure- ment“, nazywana często
skrótowo jako GUM, wprowadza jednolitą
metodykę w zakresie określania i oznaczania
niepewności pomiarów. Metodyka ta została
przejęta przez laboratoria kalibracyjne na całym
świecie. Dla jej stosowania wymagana jest jednak
określona wiedza matematyczna. W kolejnych
rozdziałach wiedza ta jest podana w sposób
uproszczony w celu umożliwienia określania
niepewności pomiarów dla użytkowników
układów pomiarowych temperatury.
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Deutscher Kalibrierdienst (Niemiecki Urząd Miar)
(DKD) w JUMO
Laboratorium
kalibracyjne
temperatury
Dzięki rosnącej świadomości w zakresie znaczenia
jakości, postępowi w zakresie rozwoju technik
pomiarowych i systemom zapewnienia jakości
DIN ISO 9000, pojawiają się zwiększone
wymagania odnośnie dokumentacji procesów i
nadzoru
nad
funkcjonowaniem
urządzeń
pomiarowych. Wymogi ze strony Klientów
zwiększają się w ślad za zwiększaniem jakości ich
produktów.
Szczególnie wysokie wymagania wynikają z norm
DIN ISO 9000 i EN 45 000, według których
pomiary muszą być spójne ze standardami
narodowymi
lub
międzynarodowymi
W ślad za tym tworzone są prawne podstawy do
zobowiązań w stosunku do dostawców i
producentów
(produktów
związanych
z
wykorzystaniem procesów termicznych) do
dokonywania sprawdzeń wszystkich układów
pomiarowych mających wpływ na jakość produkcji
przed ich uruchomieniem lub w regularnych,
określonych odstępach czasu. Odbywa się to w
drodze kalibracji lub justacji z wykorzystaniem
certyfikowanych urządzeń. Ze względu na duże
zapotrzebowanie na kalibrowane urządzenia ilość
państwowych laboratoriów kalibracyjnych stała się
niewystarczająca. Z tego względu powstały
przemysłowe laboratoria kalibracyjne podporządkowane laboratorium (DKD) i podległe w zakresie
techniki wykonywania pomiarów instytutowi
Physikalisch-Techni- schen-Bundesanstalt (PTB).
W laboratorium DKD powstałym przy JUMO już
od roku 1992 przeprowadzane są kalibracje w
zakresie pomiarów temperatury.
Istniejące laboratorium pozwala na przeprowadzanie kalibracji w ramach usług, których ramy
czasowe i cenowe dostosowywane są do poziomów
atrakcyjnych dla Klienta. Certyfikaty kalibracji
DKD mogą być wystawiane dla termometrów
rezystancyjnych, termopar, obwodów
pomiarowych ze wskazaniem bezpośrednim,
loggerów, kalibratorów blokowych temperatury i
czujników temperatury z zabudowanymi
przetwornikami temperatury w zakresie -80 …
+1100°C. Spójność pomiarowa z wzorcami
standardowymi jest w tym przypadku kryterium
centralnym Z tego względu certyfikaty DKD bez
dalszych uzupełnień uznawane są jako dokumenty
spójności pomiarowej. Laboratorium kalibracyjne
DKD działające przy JUMO posiada oznaczenie
DKD-K-09501-04 i jest akredytowane według DIN
EN ISO/IEC 17 025.
Prospekt można otrzymać bezpłatnie pod
numerem publikacji PR 90029 lub pobrać jako
Download
w
internecie
pod
adresem
www.jumo.net.
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